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Врз основа на членот 47 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за општественото книго-
водство („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65), Зако-
конодавно-правната комисија на Сојузната скуп-
штина на својата седница од 22 април 1965 година 
го утврди долу изложениот пречистен текст на За-
конот за општественото книговодство. 

Пречистениот текст на Законот за општестве-
ното книговодство го опфаќа Законот за општестве-
ното книговодство (пречистен текст — „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/62) и неговите измени и до-
полненија објавени во „Службен лист на СФРЈ", 
бр 12/65, во кои е означено времето на влегувањето 
во сила на тој закон и на неговите измени и допол-
ненија. 

АС бр. 281 
23 април 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Сојузната скупштина, 

Јово Угрчиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

(пречистен текст) 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Се установува општествено книговодство како 

јавна служба со која се обезбедува евиденција и 
контрола на користењето на општествените средства 
и на располагањето со тие средства, евиденција за 
движењата во стопанството и контрола на извршу-
вањето на обврските од корисниците на општестве-
ните средства спрема општествената заедница. 

Член 2 
Работите од членот 1 на овој закон ги органи-

зира и ги спроведува Службата на општественото 
книговодство. 

Службата на општественото книговодство е са-
мостојна и единствена служба. 

Седиштето на Службата на општественото кни-
говодство е во Белград. 

Член 3 
Службата на општественото книговодство има 

свој статут. 
Статутот на Службата на општественото кни-

говодство го донесуваат генералниот директор на 
Службата на општественото книговодство и Сове-
тот на работната заедница на Службата на опште-
ственото книговодство. 

Статутот на Службата на општественото книго-
водство го потврдува Сојузната скупштина. 

Член 4 
Службата на општественото книговодство има 

својство на правно лице. 

Член 5 
Службата на општественото книговодство на 

својот печат има грб на СФРЈ. 

Член 6 
Работната заедница на Службата на општестве-

ното книговодство ги има правата на самоуправу-
вање утврдени со ОВОЈ закон и со статутот на Слу-
жбата на општественото книговодство. 

На работните односи на работниците на Служ-
бата на општественото книговодство согласно се 
применуваат прописите што важат за работниците 
на органите на сојузната управа, ако со овој закон 
за извршувањето на овие насоки. 

Член 7 
Службата на општественото книговодство ра-

боти исклучиво врз основа на закон и други про-
писи донесени врз основа на закон. 

Службата на општественото книговодство за 
својата работа одговара пред Сојузната скупштина. 

Сојузниот извршен совет може, заради извршу-
вање на овој и други сојузни закони, одлуки и на-

соки на Сојузната скупштина да и дава на Служ-
бата на општественото книговодство насоки за неј-
зината работа. Службата на општественото книго-
водство е одговорна пред Сојузниот извршен совет 
за ивршувањето на овие насоки. 

Сојузниот извршен совет има право, до одлука 
на Уставниот суд на Југославија, да го запре извр-
шувањето на општ акт на Службата на општестве-
ното книговодство, кој е во спротивност со Уставот 
и со закон. 

Член 8 
Службата на општественото книговодство им 

поднесува на собранијата на општествено-политич-
ките заедници годишен извештај за својата работа 
на нивните територии. 

Службата на општественото книговодство им 
поднесува на политичко-извршните органи на со-
бранијата на општествено-политичките заедници, 
на нивно барање или кога Службата на општестве-
ното книговодство ќе најде дека е тоа потребно, по-
времено извештаи за извршувањето на одделни за-
дачи. 

Член 9 
Службата на општественото книговодство е дол-

жна на соодветните органи на општествено-поли-
тичките заедници да им обезбеди податоци што се 
однесуваат на приходите и расходите на буџетите 
и фондовите, како и определени збирни податоци, 
анализи и извештаи што се однесуваат на финан-
сиското работење на корисниците на општествените 
средства. 

Член 10 
Општественото книговодство има свои извори во 

податоците со кои располага врз основа на платниот 
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промет што се врши преку Службата на општестве-
ното книговодство, во актите за располагање со 
средствата што се држат кај Службата на опште-
ственото книговодство, во книговодството на кори-
сниците на општествените средства, како и во нив-
ните посебни пресметки и извештаи. 

Податоците за општественото книговодство се 
водат за секој корисник на општествените сред-
ства. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од гене-
ралниот директор на Службата на општественото 
книговодство, пропишува кои податоци е должна да 
води Службата на општественото книговодство. 

Член 11 - . 
Корисниците на општествените средства се^дол-

жни: ^ 
1) целокупниот платен промет односно финан-

сиското работење да го вршат преку Службата на 
општественото книговодство и кај неа да ги држат 
сите свои парични средства на жиро-сметките и на 
други сметки; 

2) налозите за вршење промени на сметките ка ј 
Службата на општественото книговодство да ги из-
даваат на пропишаниот начин; 

3) кон налозите за исплата односно уплата да 
ЈЛ ја поднесуваат на Службата на општественото 
книговодство и потребната документација, заради 
утврдување законитоста и сметковната исправност 
на обврската за плаќање односно уплата; 

4) на Службата на општественото книговодство 
да ич ги поднесуваат пресметките, финансиските 
планови односно пресметките на приходите и ра-
сходите, бруто билансите, завршните сметки и други 
документи, податоци и извештаи определени со по-
себни прописи; 

5) своето книговодство да го водат според по-
себните прописи така што тоа да ги обезбедува по-
датоците потребни за утврдување на состојбата на 
општествените средства со кои располагаат и за 
следење на промените што настануваат во тие сред-
ства; 

6) податоците за состојбата и движењето на па-
ричните средства во своето книговодство да ги усо-
гласат со соодветните податоци на Службата на оп-
штественото книговодство во роковите и на начинот 
што се утврдуваат со посебни сојузни прописи; 

7) на инспекторите на Службата на општестве-
ното книговодство и на другите нејзини службени 
лица овластени за вршење контрола да им обезбедат 
преглед н^ деловните книги, документите и други 
податоци, како и на деловнине простории, залихите 
на стоки и друг имот, заради контрола на нивното 
финансиско и материјално работење, и за таа цел 
да им дадат потребни објаснувања, изјави и сл.; 

8) за забелешките и предлозите содржани во 
извештаите, наодите, решенијата и анализите на 
Службата на општественото книговодство, што се 
однесуваат на финансиското и материјалното рабо-
тење, на барање на Службата на општественото кни-
говодство, да му поднесат извештај на работничкиот 
совет, на него соодветниот или друг со закон опре-
делен орган на управувањето, и да ја известат Слу-
жбата на општественото книговодство за седницата 
на која ќе се разгледуваат нејзините забелешки и 
предлози; 

9) да постапат според решението што Службата 
на општественото книговодство ќе го донесе според 
одредбите од овој закон. 

Покрај обврските што ги имаат според ставот 1 
на овој член како корисници на општествените 
средства според одредбите од овој закон, банките се 
должни да и доставуваат на Службата на опште-
ственото книговодство определени податоци за рабо-
тењето на нивните комитенти, што ќе ги пропише 
СОЈУЗНИОТ извршен совет или органот што тој ќе го 
определи. 

Работничкиот совет, на него \ соодветниот или 
друг со закон определен орган ра управувањето е 

должен на првата наредна седница да ги земе во 
,разгледување забелешките и предлозите од точката 
8 на ставот 1 од овој член и по нив да донесе од-
лука а, по потреба, и да преземе соодветни мерки. 

За одлуката што ќе ја донесе, органот на упра-
вувањето од ставот 3 на овој член е должен да ја 
извести Службата на општественото книговодство 
во рок од осум дена од денот на донесувањето на 
одлуката. 

Член 12 
Службата на општественото книговодство има 

право и должност при приемот на налозите за про-
мени на сметките, или дополнително, да ја прове-
рува законитоста на располагањето со општестве-
ните средства, сметковната исправност на докумен-
тите и вистинитоста на наведените факти врз осно-
ва на кои се вршат книжењата и располагањата. 

Член 13 
Службата на општественото книговодство за 

сите корисници на општествените средства ја утвр-
дува законитоста на располагањето со средствата 
распоредени во завршната сметка и сметковната 
исправност на тие сметки и ја проверува вистини-
тоста на наведените факти врз кои се засноваат 
податоците во тие сметки 

Член 14 
Ако Службата на општественото книговодство 

утврди незаконитост на располагањето со опште-
ствените средства, сметковна неисправност на до-
кументите или невистинитост на наведените факти, 
со решение ќе ја утврди законитата односно ис-
правната состојба. 

Решението донесено според ставот 1 на овој 
член служи како основ за книжење во книговод-
ството на корисникот на општествените средства и 
во општественото, книговодство. 

Службата на општественото книговодство до-
несува решение според Законот за општата управна 
постапка, ако со овој закон не е определено пои-
наку. 

Решенијата ги донесуваат старешините на 
Службата на општественото книговодство, нејзини-
те инспектори и други нејзини посебно овластени 
стручни службени лица. 

Решението донесено врз основа на овој член . 
му се доставува на корисникот на општествените 
средства на кој се однесува. 

Член 15 
Корисникот на општествените средства и оп-

штествено-политичката заедница имаат право про-
тив решението на Службата на општественото книго-
водство да поведат управно-сметковен спор според 
одредбите на овој закон. 

Член 16 
Службата на општественото книговодство им до-

ставува на определени корисници на општествени 
средства определени податоци, извештаи и анализи 
во врска со нивното финансиско работење и врз 
основа на нив предлага мерки што би требало да се 
преземат. . 

Податоците, извештаите и анализите од ставот 
1 на овој член Службата на општественото книго-
водство ги доставува и до општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на финансиите од-
носно до органот што врши надзор над работењето 
на корисниците на општествените средства, како и 
до други органи. 

Член 17 
Сојузниот извршен совет, на предлог од гене-

ралниот директор на Службата на општественото 
книговодство, пропишува кои видови податоци, из-
вештаи и анализи е должна Службата на опште-
ственото книговодство да им доставува на опште-
ствено-политичките заедници, како и на кои ор-
гани и корисници на општествени средства во сми-
сла на членот 16 од овој закон. 
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Член 18 
Највисоките органи на управувањето на кори-

сникот на општествените средства се должни да ги 
земат во разгледување и, по потреба, да преземат 
соодветни мерки во врска со извештаите и анали-
зите на Службата на општественото книговодство. 

Член 19 
Општинските и околиските собранија се должни 

најмалку еднаш годишно да ги разгледуваат ана-
лизите и извештаите од членот 9 на овој закон и, по 
потреба, да преземаат соодветни мерки на кои се 
овластени со законски прописи. 

Член 20 
Финансиските органи на општината и на други 

општествено-политички заедници можат да бараат 
од Службата на општественото книговодство да из-
врши преглед на финансиското и материјалното 
работење на определени корисници на општестве-
ни средства и за тоа д-а им поднесе извештај и ана-
лизи. 

Член 21 
Книгите, картотеките и документите на Слу-

жбата на општественото книговодство се сметаат 
како Јавни исправи. 

Податоците на Службата на општественото кни-
говодство имаат правна сила на јавна исправа и се 
меродавни за сите корисници на општествените 
средства и за државните органи во поглед на пре-
сметувањето меѓу општеството и корисниците на 
општествените средства, на остварените приходи и 
расходи на буџетите и фондовите, како и на дру-
гите податоци за користењето на општествените 
средства и располагањето со тие средства. 

Член 22 
Работниците на Службата на општественото 

книговодство се должни да го чуваат како службена 
тајна сето она за што ќе узнаат при прегледот и 
контролата кај корисниците на општествените сред-
ства како и од други извештаи и податоци со кои 
располага Службата на општественото книговодство 

. Член 23 
Како корисници на општествени средства, во 

смисла на овој закон, се сметаат работните и други 
самоуправни организации, општествено-политичките 
заедници и нивните органи и организации и сите 
други општествени правни лица што управуваат и 
располагаат со општествени средства, 

II ДЕЛОКРУГ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕ-
НОТО КНИГОВОДСТВО 

Член 24 
Задачи на Службата на општественото книго-

водство се: 
1) да води, во својство на општествен книгово-

дител, евиденција за промените и движењата на 
сметките на средствата на корисниците на опште-
ствените средства како и за остварувањето, распре-
делбата и користењето на општествените средства 
и за располагањето го тие средства, и да составува 
статистички и други извештаи за тие промени и 
движења; 

2) да ја контролира и утврдува законитоста на 
остварувањето, распределбата и користењето на оп-
штествените средства и на располагањето со тие 
средства; 

3) да го следи и анализира остварувањето ра-
спределба" п и користењето га отпптес зоните сове-
ст-а, располагањето со тие ссздства и с^нпанс 'С.г-,то 
и V? герг ,едното работење на корисниците на оп-
ц--с с7 пепито средства, и да у. ајкула па '-ро5;темите 
и да дава пред точи за нив: решавање, 

4) да го организира и в̂  итн платниот промет и 
да ни врши други услуги на корисниците па опште-
ствените средства во врска со нивните меѓусебни 
плаќања и пресметки; 

5) да врши и други работи што ќе и бидат ста-
вени во задача со сојузен акон а кои се во согла-
сност со нејзините основни задави 

Член 25 
Во рамките на задачите од членот 24 на овој 

закон Службата на општественото книговодство ги 
врши следните работи: 

1) ги води жиро-сметките и другите сметки на 
корисниците на општествените средства и по опре-
делени елементи ги евидентира промените во па-
ричните примања и издавања што настануваат на 
овие сметки; 

2) ја контролира законитоста на поднесените 
налози што се однесуваат на примање и издавање; 

3) ги организира и ги врши работите на плат-
ниот промет; 

4) евидентира, средува и обработува определени 
податоци за финансиското и материјалното рабо-
тење на корисниците на општествените средства; 

5) се грижи за благовремено пресметување и 
наплата на приходите на буџетите и општествените 
фондови од корисниците на општествените средства 
според посебни сојузни прописи; 

6) Ја контролира примената на прописите за 
утврдувањето и распределбата на вкупниот приход 
и доходот на стопанските организации по перио-
дичните пресметки и завршните сметки, како и 
примената на другите прописи што го регулираат 
финансиското и материјалното работење на -кори-
сниците на општествените средства; 

7) ги контролира завршните сметки на кори-
сниците на општествените средства од гледиштето 
на законитоста, и за тоа донесува решение; 

8) организира или самата врши ревизија на фи-
нансиското и материјалното работење на корисни-
ците на општествените средства; 

9) го следи остварувањево, распределбата и ко-
ристењето на општествените средства и располага-
њето со тие средства, како и финансиското 
и материјалното работење на корисниците на 
општествените средства, и врз основа на тоа им под-
несува извештаи и дава предлози на државните ор-
гани и на органите на општественото управување 
укажувајќи им на проблемите и недостатоците во 
работењето со општествените средства; 

10) составува збирни прегледи за остварувањето, 
распределбата и користењето на општествените 
средства; 

11) врши анализи на определени појави во сто-
панството и анализи на работењето на о д д е л и 
корисници на општествените средства и им доста-
вува на државните и други органи определени по-
датоци за текуштите движења во стопанството; 

12) публикува за Јавна употреба определени по-
датоци и анализи; 

13) врши определени права и обврски во поглед 
на правилната примена на прописите за платниот 
промет што го вршат банките; 

14) врши и други работи што се утврдени со овој 
закон и со други сојузни прописи. 

Работите на платниот промет ги организира 
Службата на општественото книговодство на начи-
нот КОЈ најдобро ги обезбедува интересите и потре-
бите на стопанството и другите служби, користејќи 
современа опрема и други технички средства за да 
се вршат работите на платниот промет ефикасно, 
на најекономичен начин и во што пократок рок. 

Службата на општественото книговодство ги 
врши работите на платниот промет на начинот со 
коч на Народната банка на Југ ^славија и на делов-
ните банки им се овозможува извршување на нив-
ните функции 

Службата на општественото книговодство ги вр-
ши работите на платниот пгомег и на начинот со 
КОЈ се обезбедува евиденција и контрола на распо-
лагањето со општествените средства, како и кон-
трола на извршувањето на обврски: е на работните 
и други самоуправни организации и општествено-
политички заедници. 

Член 26 
Работите на платниот промет Служб ѕта на оп-

штественото книговодство ги организира и ги врши 
на целата територија на Југославија на единствен 
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начин кој го пропишува генералниот директор на 
Службата на општественото книговодство во согла-
сност со законот. 

Генералниот директор на Службата на опште-
ственото книговодство издава стручни упатства за 
единствениот начин на вршење на платниот промет 
и обработка на документите во платниот промет, 
за употребата на еднообразни инструменти за пла-
ќање, единствената техника и еднообразниот начин 
на работење преку жиро и други сметки, како и за 
контролата на документите и документацијата во 
врска со вршењето на платниот промет, 

Службата на општественото книговодство, во 
вршењето на работите на платниот промет, ги из-
вршува само оние налози што се составени во со-
гласност со упатствата од ставот 2 на овој член. 

Член 27 
Корисниците на општествените средства се дол-

жни сите свои парични средства да ги држат на 
жиро-сметка и на други сметки кај Службата на 
општественото книговодство и преку тие сметки да 
го вршат целокупното финансиско работење. 

Корисниците на општествените средства се дол-
жни сите свои меѓусебни плаќања да ги вршат без 
употреба на готови пари (по пат на вирман или со 
употреба на друг соодветен инструмент за плаќање) 
ако со овој закон не е определено поинаку, 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, корисниците на општествените средства мо-
жат да држат во својата благајна готови пари за 
определени плаќања до височината на благајнич-
киот максимум 

Начинот за утврдување на благајничкиот мак-
симум и роковите за полагање на готови пари ги 
пропишува, на предлог од генералниот директор на 
Службата на општественото книговодство, сојузниот 
секретар за финансии. 

Член 28 
Кориснипите на општествените средства можат 

со готови пари да вршат плаќања: 
1) на личните доходи и другите лични примања; 
2) на набавката на земјоделски производи от-

купени непосредно од индивидуални земјоделски 
производители; 

3) ако поединечната исплата не го надминува 
износот што ќе го определи сојузниот секретар за 
финансии. 

Готовите пари потребни за плаќање според овој 
член корисниците на општествените средства ги 
подигаат каЈ единицата на Службата на општестве-
ното книговодство кај која се води нивната сметка. 

Сојузниот секретар за финансии може да про-
пише во определени случаи и под определени усло-
ви исплатите според овој член да можат да се вр-
шат и од готовината примена на сопствената бла-
гајна од дневниот пазар и од други примања во го-
тови пари. 

Член 29 
Претпријатијата на птт сообраќај вршат пре-

ку поштите определени работи на благајничката 
служба, придржувајќи се кон стручните упатства 
што ги донесува генералниот директор на Заедни-
цата на Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони во согласност со генералниот директор на 
Службата на општественото книговодство. 

Член 30 
Со спогодба помеѓу Службата на општественото 

книговодство и деловните банки и штедилниците 
може да се определи платниот промет за сметка 
на куќните совети и месните заедници да го вршат 
тие банки и штедилници. 

Член 31 
За услугите во вршењето на платниот промет, 

како и за други услуги, Службата на општестве-
ното книговодство наплатува надоместок од кори-
сниците на услугите според тарифата што ја доне-
сува Советот на работната заедница на Службата 

на општественото книговодство, во согласност со 
генералниот директор на Службата. 

Највисоките износи на надоместоците што ги 
наплатува Службата на општественото книговод-
ство за услугите од ставот 1 на овој член ги опре-
делува Сојузниот извршен совет, на предлог од ге-
нералниот директор на Службата на општественото 
книговодство. 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕ-
СТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Член 32 
Службата на општественото кни,говодство ги 

организира и ги врши работите на целата терито-
рија на Југославија преку свои организациони еди-
ници. 

Службата на општественото книговодство може 
да има организациони единици во местата каде што 
тоа го бараат потребите на извршувањето на нив-
ните задачи. 

Член 33 
Службата на општественото книговодство ја ра-

ководи генерален директор. 
Генералниот директор на Службата на опште-

ственото книговодство има заменик. 
Генералниот директор на Службата на опште-

ственото книговодство го именува и го разрешува 
Сојузната скупштина на предлог од Сојузниот из-
вршен совет. 

Заменикот генерален директор на Службата на 
општественото книговодство го именува и го разре-
шува Сојузниот извршен совет. 

Член 34 
Во Службата на општественото книговодство 

постојат финансиски И Н С Р П И 
Финансиските инспека мораат да ја имаат 

пропишаната стручна спрег.а. 
Член 35 

Со статутот на Службата на општественото кни-
говодство се утврдува особено: внатрешната ор-
ганизација на Службата на општественото книго-
водство, делокругот на одделни нејзини организа-
циони единици, меѓусебните односи на тие единици, 
систематизацијата на работните места, основите 
и мерилата за распределба на доходот и на 
средствата наменети за лични доходи, примање-
то на работа и распоредувањето на работниците на 
работните места и нивната дисциплинска одговор-
ност. овластувањата на одделни службени лица на 
Службата, како и органите на управувањето и нив-
ната надлежност. 

Член 36 
Генералниот директор на Службата на опште-

ственото книговодство се грижи за организацијата 
и работата на целокупната Служба. 

Генералниот директор на Службата на опште-
ственото книговодство е лично одговорен за рабо-
тата на Службата и за извршувањето на задачите 
и работите на Службата. 

Член 37 
Стручните упатства за вршење на работите на 

Службата на општественото книговодство, задол-
жителни за сите работници на Службата на опште-
ственото книговодство, ги издава генералниот ди-
ректор на Службата на општественото книговодство. 

Упатствата со кои се регулира вршењето на 
платниот промет ги донесува генералниот директор 
на Службата на општественото книговодство, во со-
гласност со гувернерот на Народната банка. 

Член 38 
Службата на општественото книговодство оства-

рува средства: 
1) од приходите од надоместоците што ги напла-

тува од корисниците за услугите во вршењето на 
платниот промет; 

2) од средствата што на Службата Л ги обез-
бедува федерацијата за извршување на редовните 
задачи на Службата, утврдени со О В О Ј закон и со 
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прописите донесени врз основа на него, освен за 
вршење на работите на платниот промет; 

3) од приходите од надоместоците што Служба-
та ги остварува за извршување на други работи и 
задачи, освен за вршење на работите и задачите за 
кои на Службата и се обезбедуваат средства според 
точката 2 од овој став. 

Средствата од ставот 1 точка 2 на овој член се 
утврдуваат во сојузниот буџет. Овие средства се 
утврдуваат според обемот на работењето и резул-
татите од работата на Службата, као и според 
движењето на личните доходи на работните луѓе во 
работните организации, имајќи ги предвид и потре-
бите од издвојување во фондовите на Службата. 

Член 39 
Вкупните средства потребни за извршување на 

редовните задачи Службата на општественото кни-
говодство ги распоредува со финансискиот план со-
гласно со статутот. 

Финансискиот план се донесува пред почето-
кот на годината на која се однесува. 

Наредбодавец за извршување на финансискиот 
план на Службата на општественото книговодство 
е генералниот директор на таа Служба. 

IV. ПОСТАПКА ЗА КОНТРОЛА 
Член 40 

Промените на сметките на корисниците на оп-
штествените средства се вршат врз основа на нив-
ните налози, врз основа на извршните судски одлу-
ки, врз основа на конечните решенија донесени во 
управната постапка и врз основа на решенијата на 
Службата на општественото книговодство. 

Член 41 
Корисниците на општествените средства се дол-

жни со налозите да ја поднесат документацијата 
потребна да се утврди дали е бараната промена во 
согласност со законот и прописите донесени врз 
основа на законот. 

Генералниот директор на Службата на опште-
ственото книговодство определува во кои случаи 
и ко!а документација треба да ќ доставуваат на 
Службата на општественото книговодство корисни-
ците на општествените средства во смисла на ставот 
1 од овој член. 

Член 42 
Налозите од корисниците на општествените 

средства противни на важечките законски и други 
прописи за управувањето и користењето на опште-
ствените средства, не смеат да се извршат. 

Член 43 
Службата на општественото книговодство има 

право на преглед и контрола на целокупното фи-
нансиско и материјално работење на корисниците 
на општествените средства, и за таа цел: 

1) ги контролира документите, пресметките и 
деловните книги; 

2) ги контролира залихите на стоки и материја-
ли и врши други прегледи со цел за утврдување 
исправноста на финансиското и материјалното ра-
ботење и на состојбата на средствата. 

Работите во врска со прегледот и контролата од 
ставот 1 на овој член ги вршат финансиските ин-
спектори, а тие работи можат да ги вршат и двуги 
стручни службени лица на Службата на опшгѕЈтзе-
но! о книговодство што за тоа ќе ДО6ИЈЗТ посебно 
овластување од старешината на Службата на оп-
штественото книговодство. 

Генералниот директор определува кои старе-
шини во Службата на општественото книговодство 
можат да ги даваат овластувањата од ставот 2 на 
овој член. 

Член 44 
Контролата на налозите, пресметките, заврш-

ните сметки, пресметките и другите документи на 
корисниците на општествените средства може да 
биде претходна и дополнителна. 

1. Претходна контрола 
Член 45 

Службата на општественото книговодство ја 
контролира исправноста на налозите и пред нив-
ното извршување. 

Контролата на исправноста на налозите се со-
стои во проверување дали е поднесениот налог пра-
вилно составен и потпишан од овластените лица, 
дали за извршување на налогот постојат доста-
точно средства и дали е поднесена пропишана до-
кументација, како и дали налогот и фактите наве-
дени во налогот се во согласност со законот и про-
писите донесени врз основа на законот. 

Контролата на законитоста на налогот, како и 
испитувањето на фактите наведени во налогот, Слу-
жбата на општественото книговодство ја врши само 
ако со тоа не се попречува нејзиното редовно ра-
ботење. 

Член 46 
Контролата на исправноста на пресметките, бру-

то билансите, пресметките и други документи врз 
основа на кои се вршат книжења се состои во про-
верување на нивната сметковна исправност, како 
и во проверување дали тие се составени во согла-
сност со законски прописи. 

Член 47 
Ако Службата на општественото книговодство 

при вршењето на претходна контрола на налозите 
односно пресметките утврди дека овие содржат не-
достатоци или неправилности, ќе го повика изда-
вателот на налогот односно пресметката да ги от-
страни утврдените недостатоци односно неправил-
ности во рок КОЈ не може да биде пократок од 
три дена. 

Член 48 
Ако издавателот на налогот односно пресмет-

ката не ги отстрани во оставениот рок утврдените 
недостатоци или неправилности, Службата на оп-
штественото книговодство ќе донесе решение спо-
ред членот 14 од овој закон. 

2. Дополнителна контрола 
Член 49 

Службата на општественото книговодство врши 
и дополнителна контрола на налозите, пресмет-
ките, бруто билансите, претсметките и други доку-
менти врз основа на кои се вршат книжењата. 

Дополнителната контрола се врши врз основа 
на документите со кои располага Службата на оп-
штественото книговодство, како и со преглед на 
книгите, документите и работењето на корисникот 
на општествените средства. 

Член 50 
Прегледот на книгите, документите и работе-

њето на корисниците на општествените средства го 
вршат финансиските инспектори или други стручни 
службени лица на Службата на општественото кни-
говодство што за тоа ќе добијат посебни овласту-
вања од старешината на Службата на општестве-
ното книговодство. 

Член 51 
Ако Службата на општественото книговодство 

при дополнителна контрола утврди недостатоци или 
неп^ ^/итности во извршените налози, пресметки-
те, С;-,угз билансите, претсметките и други доку-

и врз основа на кои се врши книжење, ќе до-
несе решение според членот 14 од овој закон и ќе 
определи примерен рок за нивното отстранување. 
Осо) рок не може да биде пократок од три дена, 
освен ако постои опасност од настанување на штета 
за општествената заедница. Во ТОЈ случај може да 
се нареди недостатоците односно неправилностите 
без одлагање да се отстранат. 

Решението од ставот 1 на овој член му се доста-
вува на директорот на стопанската организација, 
на старешината на органот или установата, како и 
на највисокиот орган на управувањето на корисни^ 
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ците на општествените средства, ка ј кои се утвр-
дени недостатоците или неправилностите, и на Слу-
жбата на општественото книговодство кај која се 
водат сметките на средствата на корисниците на 
општествените средства. 

Член 52 
Ако корисникот на општествените средства во 

оставениот рок не ги отстрани неправилностите од-
носно недостатоците според решението од членот 51 
на овој закон, Службата на општественото книго-
водство ќе го изврши решението односно ќе ги 
преземе мерките за кои е овластена со закон да се 
изврши решението. 

Член 53 
Службата на општественото книговодство во 

смисла на членот 13 од ОВОЈ закон врши преглед на 
завршните сметки на корисниците на општестве-
ните средства и со свое решение ја утврдува нив-
ната исправност. 

Ако Службата на општественото книговодство 
утврди неисправност на завршната сметка, ќе по-
стапи според одредбите на чл, 47 и 51 од овој закон 
и посебните прописи за завршните сметки. 

Завршните сметки на корисниците на опште-
ствените средства, пред да им бидат поднесени на 
одобрение на органите предвидени во посебните 
прописи, мораат да бидат усогласени со определени 
податоци на општественото книговодство според 
прописите за завршните сметки. 

Член 54 
Ако од податоците, посебните извештаи, пери-

одичните пресметки и завршните сметки, како и со 
непосреден преглед, не може точно да се утврди 
состојбата на средствата и на финансиското и ма-
теријалното работење на корисникот на општестве-
ните средства, Службата на општественото книго-
водство е должна да организира или да изврши 
ревизија на финансиското и материјалното рабо-
тење на корисникот на општествените средства. 

Член 55 
Ако Службата на општественото книговодство 

забележи покрупни недостатоци или неправилности 
во финансиското или материјалното работење на 
корисникот на општествените средства, или дека 
ОВОЈ не работи со внимание на добар стопанисувач, 
таа е должна, покрај преземање на мерките пред-
видени со овој закон, да го извести за тоа и ор-
ганот на управата на општествено-политичката за-
едница надлежен за работите на финансиите и нај-
високиот орган на управувањето на корисникот на 
општествените средства. 

Член 56 
Ако Службата на општественото книговодство 

смета дека раководителот на сметководството на ко-
рисникот на општествените средства поради недо-
статочна стручна спрема, поранешната лоша пракса 
или порано утврдените пропусти не дава уверение 
дека може уредно да го води финансиското и мате-
ријалното работење, може да му предложи на орга-
нот надлежен за примање на работа на раководител 
на сметководството да го смени. 

Член 57 
Службата на општественото книговодство е 

должна да изврши преглед на финансиското и ма-
теријалното работење на определени корисници 
на општествени средства на барање на органот од 
членот 20 на овој закон, ако постои основано сом-
невање за неуредноста на работењето. 

По другите барања на органот на управата од 
членот 20 на овој закон Службата на општественото 
книговодство ќе постапи ако тоа не го попречува 
вршењето на нејзините основни функции. Таа е 
должна да го извести органот што го поставил 
тоа барање за времето кога може да го изврши 
бараниот преглед односно дали за тоа постојат 
можности. 

3. Овластување на финансиските инспектори 
Член 

Финансиските инспектори ги вршат задачите 
предвидени со овој закон и со други сојузни про-
писи самостојно и донесуваат решенија според 
членот 14 на овој закон и без посебно овластување. 

При вршењето на преглед и контрола кај ко-
рисниците на општествените средства финансиски-
от инспектор мора да има овластување со кое се 
утврдува неговото својство на финансиски инспе-
ктор. 

Член 59 
Финансискиот инспектор при вршењето на пре-

глед и контрола кај корисниците на општестве-
ните средства има право да бара од одговорните 
лица писмени изјави и објасненија што се одне-
суваат на финансиското и материјалното работење, 
како и на другите околности што се во врска со 
правилната примена на прописите. 

Финансискиот инспектор при вршењето на пре-
глед и контрола има право да користи услуги од 
стручни лица и стручни установи. 

Член 60 
Ако финансискиот инспектор не може да ја 

утврди вистинската состојба на финансиското и 
материјалното работење на корисникот на опште-
ствените средства, а основано посомнева дека се 
сторени крупни неправилности во располагањето со 
општествените средства, може да донесе решение: 

1) за запирање на располагањето со средствата 
на корисникот на општествените средства до висо-
чинава на оспорениот износ; 

2) за привремено запирање на користењето на 
паричните средства во целост на сметката на^ко-
рисникот на општествените средства, ако основано 
посмнева дека и понатаму ќе се вршат крупни не-
правилности. 

Ако е донесено решение за запирање на распо-
лагањето со средствата до височината на оспоре-
ниот износ, ќе се постапи во смисла на членот 14 
од овој закон. 

Ако е со решението запрено користењето на 
паричните средства во целост, запирањето не може 
да трае подолго од осум дена од денот на соопшту-
вањето на решението ако генералниот директор на 
Службата на општественото книговодство или слу-
жбеното лице што ќе го овласти тој не го потврди 
решението во тој рок. 

Решението од ставот 1 на овој член се доста-
вува до Службата на општественото книговодство 
ка ј која се водат сметките на платниот промет на 
корисникот на општествените средства, до органот 
на управата на општината надлежен за работите на 
финансиите и до највисокиот орган на управува-
њето на корисникот на општествените средства. 

Член 61 
Со решението донесено во смисла на членот 60 

став 3 од овој закон не може да се запре исплатата 
на минималните лични доходи на работните луѓе 
што работат ка ј корисникот на општествените 
средства. 

Член 62 
Ако финансискиот инспектор утврди дека опре-

делени лица направиле крупни неправилности, мо-
же да предложи тие лица да се отстранат од пона-
тамошното вршење на финансиското и материјално-
то работење. 

Органот на корисникот на општествените сред-
ства надлежен за распоредување на работниците на 
работни места е должен да го земе во постапка 
предлогот на финансискиот инспектор и за својата 
одлука да ја извести Службата на општественото 
книговодство. 

Член 63 
Ако финансискиот инспектор смета дека ра-

ботникот на корисникот на општествените сред-
ства со извршените дејствија сторил кривично дело 
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или стопански престап, тој е должен да поднесе 
барање за гонење до надлежниот јавен обвинител, 
а по потреба да ги извести и органите на управува-
њето на корисникот на општествените средства. 

Ако утврдените неправилности претставуваат 
прекршок, финансискиот инспектор може да му 
поднесе пријава на органот надлежен за водење на 
прекршочната постапка. 

Член 64 
Ако постои основано соменевање дека е сторе-

но кривично дело, стопански престап или прекри 
шок, финансискиот инспектор може привремено да 
го одземе предметот на кривичното дело, на сто-
панскиот престап односно прекршокот, за што е 
должен да даде писмена потврда. 

4. Барање за повторно испитување на решението 
^ на Службата на општественото книговодство 

Член 65 
Корисникот на општествените средства може да 

поднесе' барање за повторно испитување на реше-
нието на Службата на општественото книговодство 
во рок од 15 дена од денот на доставувањето на ре-
шението. 

Барање за повторно испитување на решението 
на Службата на општественото книговодство може 
да поднесе и општествено-политичката заедница во 
рок од еден месец од денот кога се извршени про-
мените во приходите на нејзината сметка. 

По решението на Службата на општественото 
книговодство по кое не се извршени промени на 
сметките на општествено-политичката заедница, но 
кое може да има влијание врз нејзините приходи, 
општествено-политичката заедница може да подне-
се барање за повторно испитување на решението во 
рок од 15 дена од денот на узнавањето, но најдоцна 
во рок од две години од денот на донесеното ре-
шение. 

Барањето за повторно испитување и се предава 
на Службата на општественото книговодство што 
го донесла решението. Барањето мора да биде обра-
зложено и документирано. 

По барањето за повторно испитување решава 
генералниот директор на Службата на општестве-
ното книговодство или службеното лице што тој ќе 
го овласти. 

По барањето за повторно испитување ќе се до-
несе ново решение во рок од еден месец од денот 
на поднесувањето на барањето. Ова решение е 
конечно. 

Барањето за повторно испитување не го одлага 
извршувањето на решението од ставот 1 на овој 
член. 

5.^Постапка за контрола во Југословенската 
народна армија 

Членов 
За претпријатијата што произведуваат за опре-

делени воени потреби, како и за единиците и уста-
новите на Југословенската народна армија, опште-
ственото книговодство го води Службата на опште-
ственото книговодство — посебен организационен 
дел. 

Контролата на финансиското и материјалното 
работење на претпријатијата "што произведуваат 
за определени воени потреби, како и на единиците 
и установите на Југословенската народна армија, ја 
вршат посебни органи во состав ^ а Државниот се-
кретаријат за народна одбрана. Овие органи од-
говараат за својата работа пред државниот секре-
тар за народна одбрана. 

Државниот секретар за народна одбрана може 
контролата или некои работи од контролата на фи-
нансиското и материјалното работење од ставот 2 на 
овој член да пренесе врз Службата на општестве-
ното книговодство — посебен организационен дел. 

Начинот на вршењето на контролата на ф и -
нансиското и материјалното работење, како и пра-

вата и должностите на овластеното службено лице 
при вршењето на таа контрола, ќе ги пропише др-
жавниот секретар ^ народна одбрана согласно со 
соодветните начела на овој закон, а во согласност 
со генералниот директор на Службата на опште-
ственото книговодство. 

Извештајот од Службата на општественото кни-
говодство од членот 8 на овој закон го опфаќа и 
работењето на Службата на општественото книго-
водство според ст. 2, 3 и 4 од овој член. 

6. Обнова на постапката 
Член 67 

Постапката окончана со решението на Служба-
та на општественото книговодство што станало 
конечно, може да се обнови под условите од Зако-
нот за општата управна постапка во рок од две 
години од денот на доставувањетб" на решението 
до корисникот на општествените средства. 

По исклучок, и по рокот од две години може 
да се бара обнова на постапката во случаите на-
ведени во членот 249 точ. 2 и 3 од Законот за оп-
штата управна постапка. 

7. Ревизија 
. Член 68 

Ако е со решението на Службата на опште-
ственото книговодство што станало конечно по-
вреден пропис на штета на општествената заедница, 
генералниот директор на Службата на општестве-
ното книговодство или службеното лице што ќе го 
овласти тој може по службена должност да донесе 
ново решение во рок од две години од денот на 
донесувањето на решението. 

Корисникот на општествените средства може во 
рокот од ставот 1 на овој член да му поднесе бара-
ње на генералниот директор на Службата на опште-
ственото книговодство или на службеното лице што 
ќе го овласти тој, да го измени конечното решение 
на Службата на општественото книговодство со кое 
е повреден законот на негова штета, Генералниот 
директор на Службата на општественото книговод-
ство или службеното лице што ќе го овласти тој 
е должен во рок од два месеца да донесе решение 
со кое ќе ја оцени оправданоста на поднесеното 
барање. 

Генералниот директор на Службата на опште-
ственото книговодство или службеното лице што 
ќе го овласти тој не може во смисла на ст. 1 и 2 
од овој член да донесе ново решение ако е според 
решението на Службата на општественото книго-
водство донесена одлука во управно-сметковен спор. 

8. Барање за поведување управен спор 
Член 69 

Ако Службата на општественото книговодство 
смета дека е со конечното решение донесено во 
управната постапка од страна на други органи по-
вреден законот на штета На општествената заед-
ница, може да поднесе предлог до јавниот обвини-
тел за поведување управен спор. 

V. УПРАВНО-СМЕТКОВЕН СПОР 
Член 70 

Управно-сметковен спор може да се поведе 
против решението на Службата на општественото 
книговодство со кое се решава за законитоста на 
располагањето со општествените средства, за смет-
ковната исправност на документите и за вистини-
тоста на наведените факти што служат како под-
лога за располагање со општествените средства и за 
книжење, за исправноста на периодичните пресмет-
ки и завршните сметки односно за исправноста на 
извршувањето на претсметката на приходите и ра-
сходите на корисникот на општествените средства. 

Управно-сметковен спор може да се поведе про-
тив конечното решение (член 65 став 6), против 
решението по кое е поднесено барање за повторно 
испитување ако по него не е донесено решение 
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во пропишаниот рок, против решението што го 
донесол генералниот директор на Службата на оп-
штественото книговодство или с,лужбеното лице што 
ќе го овласти тој врз основа на членот 68 од овој 
закон, како и против решението на финансискиот 
инспектор што го потврдил генералниот директор 
на Службата на општественото кдиговодство или 
службеното лице што ќе го овласти тој врз основа 
на членот 60 од овој закон. 

Член 71 
Тужба со која се поведува управно-сметковен 

спор може да поднесе корисникот на општестве-
ните средства ако смета дека е со решението на 
Службата на општественото книговодство повреде-
но неговото право или непосреден интерес заснован 
врз закон. 

Тужбата се поднесува во рок од еден месец од 
денот на доставувањето на решението. 

Ако е против решението на Службата на опште-
ственото книговодство поднесено барање за повтор-
но испитување на решението, па по него не е доне-
сено решение во пропишаниот рок, тужбата се 
поднесува против решението на Службата на оп-
штественото книговодство во рок од еден месец од 
денот кога морало да биде донесено решение по 
поднесеното барање за повторно испитување на ре-
шението на Службата на општественото книго-
водство. 

Тужбата од ставот 1 на овој член може да ја 
поднесе и општествено-политичката заедница, ако 
смета дека со решениево на Службата на опште-
ственото книговодство донесено според членот 65 
став 6 од ОВОЈ закон и се ускратени приходите 
што и припаѓаат според законот. Оваа ту^кба оп-
штествено-политичката заедница може да ја под-
несе во рокот од ставот 2 односно ставот 3 на овој 
член. 

Тужбата му се предава на судот непосредно или 
му се испраќа по пошта препорачано. 

Член 72 
Управно-сметковните спорови ги решаваат ви-

шите стопански судови и Врховниот стопански суд. 
Кога кај виши стопански суд односно ка ј Вр-

ховниот стопански суд се расправува за управно-
сметковен спор, судии-поротници не можат да би-
дат работниците на заинтересираните корисници 
на општествените средства и работниците што ра-
ботат на работите на општественото книговодство. 

Член 73 
Вишиот стопански суд решава во прв степен по 

тужбите против решенијата на Службата на опште-
ственото книговодство 

Член 74 
Против одлуката на вишиот стопански суд 

може да му се изјави жалба на Врховниот стопан-
ски суд. 

Член 75 
Против правносилните одлуки на вишите стопан-

ски судови за кои Врховниот стопански суд не 
расправувал по повод на жалба, претседателот на 
Врховниот стопански суд може да изјави барање 
за заштита на законитоста во рок од 45 дена од 
правносилноста на одлуката 

Член 76 
Во управно-сметковните спорови судот ја ут-

врдува фактичната состојба решавачка за решение 
на спорот, ако смета дека фактите не се достаточно 
утврдени во управната постапка. 

Член 77 
Судот го решава спорот со пресуда. 
Со пресудата тужбата се уважува и оспореното 

решение се поништува, или тужбата се одбива како 
неоснована. 

Со пресудата може да се реши саката работа. 
Член 78 

Ако судот утврди дека е решението неправилно 
во формален поглед или дека е во одделни негови 

точки што се оспоруваат со тужбата противно на 
законот, а не е во можност со пресуда да ги реши 
односите што во тие точки се во прашање, ќе го 
поништи решението и ќе и наложи на Службата 
на општественото книговодство да донесе ново ре-
шение во смисла на правното сфаќање изнесено во 
пресудата. 

Ако е судот во можност сам да ги расправи 
односите што со побиваното решение се решени 
противно на законот, ќе го поништи решението и со 
пресуда ќе ја реши самата работа. Таквата пресуда 
во се го заменува поништеното решение и служи 
како основ за вршење промени на сметките на ко-
рисникот на општествените средства (член 40). 

Ако побиваното решение се однесува на перио-
дична пресметка, завршна сметка или извршување 
на претсметката на приходите и расходите, а судот 
ги расправил односите од кои зависи исправноста 
на оваа пресметка, сметка или претсметка, и ако 
судската пресуда може да се изврши со ,вршење 
измени во таа пресметка, сметка односно претсмет-
ка без донесување посебно решение во извршу-
вањето на пресудата, судот ќе го поништи оспоре-
ното решение и со пресуда ќе му наложи на кори-
сникот на општествените средства во определениот 
рок да ги изврши овие измени. 

Член 79 
Во уџравно-сметковните спорови судовите по-

стапуваат согласно со одредбите на Законот за 
управните спорови, доколку со овој закон не е оџ-
ределено поинаку. 

VI. СОВЕТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА 
/ Член 80 
' Во Службата на општественото книговодство се 

формира Совет на работната заедница на Служба-
та на општественото книговодство. 

Член 81 
За Службата на општественото книговодство 

како целина постои Совет на работната заедница на 
Службата на општественото книговодство. 

Организационата единица на Службата на оп-
штественото книговодство има свој совет на работ-
ната заедница. 

Во организациона единица на Службата на оп-
штественото книговодство со помал број членови, 
согласно со статутот на Службата на општественото 
книговодство, работната заедница одлучува на своЈа 
седница непосредно и за сите работи што спаѓаат 
во делокругот на советот на работната заедница. 

Со статутот на Службата на општественото 
книговодство може да се определи советите на ра-
ботните заедници на организационите единици на 
Службата на општественото книговодство од тери-
торијата на републиката да можат да формираат 
заеднички совет на работната заедница за репуб-
ликата. 

Член 82 
Советот на работната заедница на Службата на 

општественото книговодство: 
1) донесува правилник за основите и мерилата 

за распределба на доходот, во согласност со гене-
ралниот директор на Службата на општественото 
книговодство; 

2) донесува правилник за основите и мерилата 
за распределба на средствата наменети за лични 
доходи; 

3) донесува финансиски план и завршна сметка 
на Службата на општественото книговодство, во со-
гласност со генералниот директор на Службата; 

4) донесува тарифа според која Службата на 
општественото книговодство врши наплата на на-
доместоците за услугите што ги врши во своето 
работење, во согласност со генералниот директор на 
Службата; 

5) одлучува за користење на средствата на 
фондот на заедничката потрошувачка, а за кори-
стењето на другите фондови — во согласност со 
генералниот директор на Службата; 
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6) се грижи за унапредувањето на условите на 
работата и стручната спрема на работниците на 
Службата. 

Член 83 
Со статутот на Службата на општественото кни-

говодство, во согласност со законот, се регулира 
начинот на избирање на Советот на работната за-
едница на Службата на општественото книговод-
ство и на советите на работните заедници на орга-
низационите единици на таа Служба, прашањата 
по кОЈ̂  советот самостојно одлучува или заеднич-
ки со старешината на организационата единица на 
Службата, меѓусебните односи на советите на ра-
ботните заедници, делокругот и меѓусебните односи 
на старешините на организационите единици и со-
ветите на работните заедници во Службата на оп-
штественото книговодство, постапката за утврдува-
л е на материјалната одговорност на работните луѓе 
во Службата, како и другите прашања во врска со 
работните односи и материјалната одговорност на 
работните луѓе на Службата. 

VII. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА РА-
БОТНИЦИТЕ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕ-

НОТО КНИГОВОДСТВО 

Член 84 
Работниците на Службата на општественото 

книговодство се должни да ги вршат^ доверените 
работи совесно и уредно, придржувајќи се кон од-
редбите на овој закон и другите прописи, како и 
кон упатствата со кои се регулира работата на Слу-
жбата. 

Член 85 
Ако работник на Службата на општественото 

книговодство не се придржувал кон одредбите на 
овој закон и другите прописи и упатства што ја 
регулираат работата на Службата, против таквиот 
работник ќе се поведе дисциплинска постапка. 

Барање за поведување дисциплинска постапка 
може да постави старешината на Службата на оп-
штественото книговодство. 

Член 86Ј 

Дисциплинската постапка и дисциплинското ка-
знување поблиску ќе се регулираат со статутот на 
Службата на општественото книговодство согласно 
со начелата што важат за дисциплинската постапка 
и одговорноста на работните луѓ^ на органите на 
сојузната управа. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 87 
Со парична казна од 50.000 до 10,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап стопанска орга-
низација, установа, општествена организација или 
друго правно лице: 

1) ако не ги отстрани утврдените неправилности 
и не ги изврши наредените мерки предвидени со 
овој закон во рокот определен со решението на 
Службата на општественото книговодство; 

2) ако изврши плаќање противно на одредбите 
од овој закон и врз основа на него донесените про-
писи; 

3) ако во своето работење не се придржува кон 
стручните упатства од Службата на општественото 
книговодство. 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој 
член ќе се казни со парична казна од 3.000 до 
300.000 динари и одговорното лице во стопанската 
организација, установата, општествената организа-
ција или во друго правно лице. 

Ч^лен 88 
Со парична казна од 20.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за прекршок стопанска организација, 
установа, општествена организација' или друго 
правно лице: 

1) ако не му дозволи односно не му овозможи на 
инспекторот на Службата на општественото книго-
водство или на овластеното службено лице на Слу-
жбата на општественото книговодство во редовно 
работно време да изврши преглед во смисла на 
одредбите од овој закон, или го попречува во вр-
шењето на прегледот; 

2) ако на Службата на општественото книговод-
ство не и ги достави своите пресметки, претсметка 
финансиски планови, бруто биланси, завршни смет-
ки, други документи или други податоци што се 
определени со прописите или со стручните упатства 
од Службата на општественото книговодство; 

3) ако на писмено барање на Службата на оп-
штественото книговодство не го даде во рок од осум 
дена од денот на доставувањето на барањето бара-
ното објаснение или изјава. 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој 
член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 50 000 
динари и одговорното лице во стопанската органи-
зација, во установата, во општествената органи-
зација или во друго правно лице. 

Член 89' 
Паричните казни од членот 87 став 1 и членот 

88 став 1 на овој закон паѓаат на товар на средства-
та определени за лични доходи на работниците на 
стопанските организации, установите, општествени-
те организации и други правни лица. 

Член 90 
За постапката по стопанските престапи пред-

видени во членот 87 на овој закон се надлежни 
окружните стопански судови. 

Постапката по прекршоците предвидени во чле-
нот 88 на овој закон ја води надлежниот судија за 
прекршоци. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 91 
Службата на општественото книговодство ќе 

ја изврши организацијата и ќе започне со работа 
во смисла на овој закон до 1 јули 1965 година. 

Член 92 
До изборот на Советот на работната заедница 

на Службата на општественото книговодство и на 
советите на работните заедници на организационите 
единици на таа Служба, во смисла на членот 81 
од овој закон, ќе ги вршат и понатаму своите 
функции постојните совети на работниот колектив 
на Службата на општественото книговодство и на 
нејзините организациони единици. 

Член 93 
Изборот на Советот на работната заедница на 

Службата на општественото книговодство и на со-
ветите на работните заедници на организационите 
единици на таа Служба ќе се изврши согласно со 
начелата од Општиот закон за самоуправувањето 
на работните луѓе во органите на управата („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 46/64). 

Изборот на советите од ставот 1 на овој член 
ќе се изврши најдоцна до јули 1965 година. 

Член 94 
Прашањата што според одредбите од овој за-

кон се регулираат со стаутот на Службата на оп-
штественото книговодство, ќе се регулираат, до 
донесувањето на тој статут,^со одлука на генерал-
ниот директор и на Советот на работната заедница 
во смисла на одредбите од чл. 80 до 83 од овој 
закон. 

Член 95 
Службата на општественото книговодство е дол-

жна да и го поднесе на Сојузната скупштина на 
потврда својот статут до 1 октомври 1965 година. 
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424. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 2 од У-
ставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА СОЈУЗ-
НАТА СКУПШТИНА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗ-
БОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се^прогласува Одлуката на Сојузната скупшти-

на за разрешување и избор на потпретседатели и 
членови на Сојузниот извршен совет усвоена на сед-
ницата на Сојузниот собор од 17 мај 1965 година. 

П Р бр. 311 -
18 мај 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 и членот 
227 став 3 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, на предлог од прет-
седателот на Сојузниот извршен совет. Сојузната 
скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 17 
мај 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕ-
ДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
1. Се разрешуваат од функцијата на член на 

Сојузниот извршен совет: 
потпретседателите на Советот: 
Милош Миниќ 
Вељко Зековиќ 
членот на Советот: 
Борко Темелковски 
2. Се избира за потпретседател на Сојузниот 

извршен совет: 
Јаков Блажевиќ, член на Сојузниот извршен со-

вет. ' 
3. Се избираат за членови на Сојузниот извр-

шен совет сојузните пратеници: 
Филип Бајковиќ 
Марин Цетиниќ 
Александар Грличков 
Геза Тиквицки 

АС бр. 418 
18 мај 1965 година 

Белград 
Сојузна скупштина ' 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Претседател Едвард Кардељ, с р. 
на Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

425. 

Врз основа на членот 78 став 5 и членот 164 
став 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Сојузната скупштина, на 
свечената заедничка седница на сите собори, за-
едно со Сојузниот одбор на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Југославија и со Сојузниот 
одбор на Сојузот на здруженијата на борците на 
Народноослободителната војна -на Југославија, одр-
жана на 9 мај 1965 година, ја донесе следната 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
Големата победа на антихитлеровската коалици-

Ја над фашизмот, чија дваесетгодишнина денеска ја 

прославува слободољубивиот свет, извојувана е од 
името на идеите на мирот, независноста и рамно-
правноста за сите земји и нации. Народите подне-
соа незапамтени жртви и разурнувања за на исто-
риските искуства од големата антифашистичка 
војна и на начелата на Повелбата на Обединетите 
нации да се изградат нови меѓународни односи од 
кои засекогаш ќе бидат елиминирани доминацијата 
и употребата на сила. 

Двете децении што не делат од 9 мај 1945 година 
суштествено ја унапредија материјалната и инте-
лектуалната моќ на човекот и ја изменија сликата 
на светот. Нараснаа силите на демократијата и 
прогресот, процесот на еманципација на нациите ги 
зафати сите континенти, а светската заедница е 
збогатена со голем број нови независни држави, кои 
станаа активни фактори на меѓународната поли-
тика. Идеите за кои десетиот милиони луѓе ги да-
доа своите животи во големата антифашистичќћ 
војна, и покрај сите отпори и застрашувања стану-
ваат, жива стварност и неотуѓиво право на наро-
дите. 

На денешниов Де,н на победата,^ кој ги обврзува 
сегашните генерации никогаш повеќе да не дозволат 
нова воена катастрофа, светот одново го застраши 
опасноста од војна. Во меѓународните односи пак 
се раѓаат тенденции со силата на оружјето да се 
загрози независноста на народите и нивното право 
на слободен и самостоен развиток. Империјалистич-
ката политика на колонијално потчинување и ин-
тервенција безобѕирно настојува да ја задуши пра-
ведната ослободителна борба на упатените народи 
и во меѓународниот живот да ја стабилизира при-
мената на сила и правото на посилниот, што несом-
нено би ја уништило политичката и моралната 
основа врз која единствено може да се засновува 
цивилизацијата на нашето време, и сериозно би го 
загрозило мирот на сите народи. 

Свесни дека доследното спроведување на по-
литиката на мирољубива коегзистенција меѓу др-
жавите е единствена алтернатива на војната и дека 
мирот денеска е услов не само за секој напредок 
туку и за опстанокот на човештвото, народите на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја апелираат до сите мирољубиви и демократски 
сили на светот да ги обединат своите напори против 
силите на агресијата и војната, за рамноправни 
односи меѓу народите и за зачувување на мирот во 
светот, за понатамошна афирмација на начелата врз 
кои е заснована Организацијата на Обединетите 
нации 

АС бр. 417 
9 мај 1965 година 

Белград 
Сојузна скупштина 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

426. 

Врз основа на членот 90 став 1 точка 2 од Ос-
новниот закон за средствата за работа на органите 
на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА 
ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕ-

РИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

I. Општи одредби 
Член 1 

Издатоците за службени патувања во врска со 
вршењето на службените работи во странство и во 
другите случаи предвидени со оваа уредба, им се 



Среда, 19 мај 1965 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ. Број 23 - Страна 1015 

признаваат на сојузните органи на управата (во по-
натамошниот текст: органите) во материјални тро-
шоци, во износите' и под условите определени со 
правилникот на органот, а најмногу до износите и 
под условите што се определени со оваа уредба. 

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

Член 2 
Како службено патување во странство во сми-

сла на оваа уредба, се подразбира службеното па-
тување од Југославија во некоја странска земја и 
обратно, од една странска земја во друга, како и од 
едно место во друго на територијата на некоја 
странска земЈа. 

Член 3 
Издатоците за службени патувања во странство 

што се признаваат во материјални трошоци на ор-
ганот го опфаќаат надоместокот за сместување и 
исхрана (во понатамошниот текст: дневниците) и 
надоместокот за личен превоз на работникот. 

II. Надоместоци за службени патувања 
Член 4 

Највисоките износи на дневниците што за слу-
жбено патување во одделни земји се признаваат 
во материјални трошоци на органите, се утврдуваат 
со посебно решение на Сојузниот извршен совет по 
групите на работни места што се определени спо-
ред значењето и видот на работите што се вршат 
на работното место, и тоа: 

1) I група: работни места на кои се вршат нај-
сложени работи, за кои се предвидува висока струч-
на спрема и самостојност во работата (самостојни 
советници, началници на одделенија, носители на 
работите и др.); 

2) И група: работни места на кои се вршат по-
сложени работи за кои се предвидува висока струч-
на спрема, при определена самостојност во работата 
(стручни соработници, шефови на отсеци и др); 

3) III група: работни места на кои се вршзт по-
малку сложени работи, за кои се предвидува ви-
сока стручна спрема, односно работни места на коп 
се вршат посложени стручни работи, за кои се 
предвидува средна стручна спрема со поголемо ра-
ботно искуство (помошни соработници, референ-
ти и др); 

4) IV група: работни места на кои се вршат 
други работи. 

Член 5 
Издатоците за дневници за службени патувања 

вг. странство на функционерите што ги именува 
Претседателот на Републиката или Сојузниот извр-
шен совет им се признаваат на органите во мате-
ријални трошоци во височина на дневницата за I 
група работни места, наголемена за 20%. 

Издатоците за дневници за службени патувања 
од ставот 1 на ОВОЈ член на органите им се призна-
ваат во материјални трошоци и во случаите кога 
лицата запослени во доуги оргЈни или организа-
ции што имаат соодветна положба, се упатз^ваат во 
странство за извршување работи на сојузни органи 
или се упатуваат во странство како шефови на де-
легации. 

Член 6 
Ако на работникот МУ се обезбедени во стран-

ство бесплатно СТ '̂Ј И исхрана, на органот му се при-
знаваат во МЕ,ТЕ''IIЈ Р ТИП 1 потоци до 30% од И З Н О -
СОТ на дневницата т е црвена со правилникот на 
органот, а ако му е обезбеден бесплатно сало стан 
или само исхрана — до 70% од износот на таа днев-
ница. 

Член 7 
Ако работник по службена работа простојз^ва 

над 30 дена во исто место во стр?иска земја, на ор-

ганот за времето над 30 дена му се признаваат во 
материјални трошоци издатоците во височина на 
дневницата предвидена со правилникот на органот, 
намалена најмалку за 20%, 

Член 8 
Ако во странство патува југословенска делега-

ција или одделни лица како југословенски деле-
гати (меѓународни конференции, водење на прего-
вори со претставници на странска земја и сл.), на 
органот му се признаваат во материјални трошоци 
износите на дневниците за службено патување, на-
малени најмалку за 30% и издатокот за ноќевање 
според хотелската сметка, ако во налогот за слу-
жбено ватување е одобрено на членовите на деле-
гацијата односно на одделни делегати да им се 
признаат сторените трошоци за ноќевање во хотел 
според поднесените сметки. 

Член 9 
Ако со функционерите патуваат и работници 

што мораат да бидат сместени заедно со функци-
онерите, на органот му се признаваат во материјал-
ни трошоци издатоците и за тие работници до из-
носот и на начинот што се предвидени во членот 8 
од оваа уредба 

III. Селидбени трошоци 
Член 10 

За селидба на работник во странство и од стран-
ство во Југославија, во врска со негово преместу-
вање, на органот му се признаваат во материјални 
трошоци издатоците за превоз на предмети што 
служат исклучиво за лична употреба на преместе-
ниот работник и на членовите на неговото потесно 
семејство што ги издржува тој, и тоа: 

1) за работник кој има семејство на издршка — 
во тежина до 1.000 кѕ; 

2) за работник кој нема семејство на издршка 
— во тежина до 500 к%. 

При определувањето на тежината на предме-
тите ќе се земе предвид работното место на работ-
никот односно неговата функција и бројот на чле-
новите на семејството што ги има работникот на 
издршка. 

Член И 
Ако селидбата се врши од Југославија во не-

која прекуморска земја, или обратно, а на таа 
линија сообраќаат Југословенски бродови, издато-
ците за превоз на предмети што се селат се при-
знаваат во материјални трошоци според тарифата' 
за превоз со југословенски бродови, без оглед дали 
преместениот работник патува со таков брод или 
користи некое друго превозно средство. 

Член 12 
Издатоците за трошоците за пакување покуќ-

нина при селидба од странство му се признаваат 
на органот во материјални трошоци во паушален 
износ, и тоа' 

1) за работник кој има семејство на издршка 
— до 20% од износот на неговиот личен доход (ос-
новна плата), 

2) за работник кој нема семејство на издршка 
— до 10% од износот на неговиот личен доход (ос-
новна плата). 

При селидбата од Југославија во странство, на 
органот му се признаваат во материјални трошоци 
фактичните трошоци на работникот за пакувања 
на предметите, според поднесените сметки, 

На органот му се признаваат во материи лни 
трошоци и фактичните издатоци што ги има работ-
никот за превоз на предметите од станот до соод-
ветното превозно средство 

Член 13 
Во материјални трошоци на органот се призна-

ваат и издатоците за надоместокот за сместување 
на предметите (покуќнината) на преместениот ра-
ботник кога е тоа предвидено со правилникот на 
органот. 
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Ако е работникот во врска со заминување во 
странство или враќање во Југославија должен да 
го испразни својот стан или примил обврска ста-
нот да го испразни заради отстапување на истиот 
на работник на органот што го преместил во стран-
ство, издатоците за надоместокот за сместување на 
предметите му се признаваат на органот во мате-
ријални трошоци во височината утврдена со пра-
вилникот на органот. 

Член 14 
Издатоците за дневници на работникот за вре-

мето што работникот при селидбата ќе го помине 
на пат, му се признаваат на органот во материјал-
ни трошоци во износите што се признаваат за на-
доместоци за службени патувања. 

За членови на потесното семејство на преме-
стен работник што не се во работен однос, му се 
признаваат на органот во материјални трошоци, и 
тоа: издатоците за дневници на членовите на семеј-
ството — до износите предвидени со правилникот 
за дневници за IV група работни места и издато-
ците за личен превоз на членовите на семејството 
— до износите на надоместоците предвидени со 
правилникот за личен превоз на работникот. 

IV. Надоместок на трошоците за превоз 

Член 15 
Издатоците за личен превоз на работниците на 

службено патување во странство се признаваат во 
материјални трошоци на органот во височина на 
пената од патничката тарифа за превоз по нај-
краток пат со превозно средство од оној вид и кла-
са што работникот според правилникот на органот 
може да го користи на службено патување. 

Издатоците за користење I класа на прекуоке-
ански бродови и I класа во воздухоплови што имаат 
и туристичка класа, му се признаваат на органот 
во материјални трошоци само за превоз на лицата 
од членот 5 на оваа уредба. 

Член 16 
Ако во цената на билетот за патување со брод 

во прекуморските земЈи се засметани и трошоци за 
исхрана и ноќевање, во материјални трошоци на 
органот се признаваат најмногу 20% од дневницата 
предвидена со правилникот на органот за времето 
што ќе го помине работникот на странски брод, а 
за времето што ќе го помине на Југословенски брод 
— најмногу 10% од таа дневница. 

Член 17 
Ако со прекуокеански брод со функционерот 

патува од службени причини и друго лице, во ма-
теријални трошоци на органот се признаваат за 
превоз на тоа лице издатоците во истиот износ како 
и за функционерот, под услов тоа да биде назначено 
во налогот за службено патување. 

Член 18 
Издатоците за користење кола за спиење на 

службено патување во странство му се признаваат 
на органот во материјални трошоци ако тоа пату-
вање трае непрекинато најмалку 24 часа, како и 
кога се патува ноќе. 

Член 19 
АКО СО преместен работник патуваат и членови 

на неговото потесно семејство (брачниот другар и 
деца) што не се во работен однос, во материјални 
трошоци на органот се признаваат истите износи 
за личен превоз на членовите на семејството како 
и за преместениот работник. 

Член 20 
Ако работникот при преместување или служ-

бено патување во странство користи сопствен пат-
нички автомобил, во материјални трошоци на ор-
ганот се признава на име превозни трошоци надо-
местокот најмногу до височината на трошоците за 

превоз според тарифата за превозното средство што 
работникот според правилникот на органот мо^;е 
да го користи на службено патување во странство. 

Член 21 
Издатоците што работниците ги имаат на слу-

жбено патување во странство околу превезување, 
пренесување, внесување и изнесување на службе-
ната пошта, како и издатоците за други неопходни 
трошоци (такси и сл.), им се признаваат на органите 
во материјални трошоци во фактичко платените 
износи. 

Член 22 
Во материјални трошоци му се признаваат на 

органот издатоците за личен превоз на работни-
ците за посетување членови на потесното семејство 
што постојано живеат во Југославија, како и из-
датоците за личен превоз на брачниот другар на 
преместен работник за посетување на децата —в 

односно за посетување на брачниот другар — ако 
е тоа предвидено со правилникот на органот, но 
најмногу до износот на трошоците за едно пату-
вање годишно. 

Надоместокот според ставот 1 од овој член не 
може да се признае во материјални трошоци ако 
работникот односно брачниот другар на работникот 
по кој и да е основ престојува во Југославија во 
текот на годината. 

V. Други одредби 
Член 23 

Одредбите од Уредбата за издатоците за патни 
и други трошоци што на сојузните органи на упра-
вата им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65) согласно ќе се 
применуваат и на служебните патувања во стран-
ство, како и при селидбата во странство, и обратно, 
ако со оваа уредба и со правилниците на органите 
донесени врз основа на неа не е определено поинаку. 

Член 24 
Ако семејството на работник кој е со служба 

во странство е населено во Југославија, на органот 
му се признаваат во материјални трошоци издато-
ците на име надоместок на трошоците поради од-
воен живот од семејството, но најмногу 75% од лич-
ниот доход што работникот го примал пред оде-
њето во странство. 

Поблиските услови и височината на надоместо-
кот според ставот 1 од овој член, се определуваат 
со правилникот на органот. 

Член 25 
Правдањето на сметките за извршено служ-

бено патување во странство се врши на начинот 
предвиден со правилникот на органот. 

VI. Преодни и завршни одредби 

Член 26 
До донесувањето на правилникот на органот, а 

најдоцна до 1 Јули 1965 година, надоместокот за 
дневници и другите надоместоци според одредбите 
на оваа уредба, се признаваат во материјални тро-
шоци на органот во височината и под условите што 
се предвидени со прописите што важеле на денот 
на влегувањето во сила на оваа уредба. 

Член 27 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од, де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р п. бр 63 

11 мај 1965 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Петар Стамболиќ, с р. 
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427. 

Врз основа на членот 64 став 1 точка 5 од За-
конот за стопанско-планските мерки во 1965 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр 5/65, 15 '65, 
19/65 и 20/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА ДО ОПРЕДЕ-
ЛЕНИ КОРИСНИЦИ НА ЕЛЕКТРОЛИТЕН БАКАР, 
ЕЛЕКТРОЛИТЕН ЦИНК ВО БЛОК, КАДМИУМ, 
ЦИНК-ЛИМ, РАФИНИРАНО ОЛОВО ВО БЛОК, 

СРЕБРО, АЛУМИНИУМ ВО БЛОК И НА МЕ-
ТАЛНА ЖИВА 

1. Заради обезбедување производство за по-
требите на Југословенската народна армија, опре-
делени произвдители на електролитен бакар, елек-
тролитен цинк во блок, кадмиум, цинк-лим, рафи-
нирано олово во блок, сребро, алуминиум во блок 
и на метална жива се должни во 1965 година од 
своето текушто производство да им ги испорачат 
утврдените количини на наведените производи на 
определените корисници. 

Сојузниот секретар за индустрија и трговија ќе 
ги определи производителите кои, во смисла на ста-
вот 1 од оваа точка, ќе бидат должни да ги испо-
рачат наведените производи и количини на задол-
жителни испораки, а државниот секретар за на-
родна одбрана — корисниците. 

2. Производителите што со прописот донесен 
врз основа на точката 1 став 2 на оваа одлука ќе 
бидат определени како задолжителни испорачу-
вачи, се должни со определените корисници да 
склучат договори за продажба и купување, во рок 
од 30 дена од денот на добивањето на диспозиција-
та на производите на корисниците. 

3. Со прописот донесен врз основа на точката 
I став 2 од оваа одлука ќе се определат и пода-
тоците за извршувањето на договорите од точката 2 
на оваа одлука што производителите ќе бидат дол-
жни да му ги доставуваат на Сојузниот секретари-
јат за индустрија и трговија 

4. Со парична казна до 500 ООО динари ќе се 
казни за прекршок стопанска организација ако во 
пропишаниот рок не склучи договор за задолжи-
телна испорака на производите (точка 2̂  или не ја 
изврши испораката во договорениот рок, или не 
достави податоци за извршување на договорот во 
пропишаните рокови (точка 3) 

За прекршокот од ставот 1 на оваа точка ќе се 
казни и одговорното лице ЕО стопанската организа-
ција со парична казна до 100 ООО динари. 

5. Оваа одлика влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 65 
II мај 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

428. 

Врз основа на членот 15 став 1 од Законот за 
сојузниот буџет за 1965 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/65) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА КРАВЈО 

МЛЕКО ВО 1965 ГОДИНА 

1. На работните организации што произведуваат 
кравјо млеко (во понатамошниот текст: корисници-
те на премијата) им се исплатува премија: 

1) во износ од 30 динари за 1 литар кравјо мле-
ко од сопствено производство; 

2) во износ од 10 динари за 1 литар кравјо 
млеко произведено во кооперација со индивидуални 
прои водители. 

Премиите од ставот 1 на оваа точка се испла-
туваат за кравјото млеко што корисниците на пре-
мијата од 1 јуни до 31 декември 1965 година ќе им 
го продачат и испорачат на работните организации 
што се занимаваат со промет или преработка на 
млеко и на другите организации и установи, како 
и за кравјото млеко што корисниците на премијата 
во истиот рок ќе го преработат во своите погони 
односно преку своите погони или продавници ќе им 
го продадат на непосредните потрошувачи. 

Премиите од ставот 1 на оваа точка се испла-
туваат под услов купувачот или погонот односно 
продавницата на корисникот на премијата да ос-
тратж премија од 10 динари за 1 литар кравјо млеко 
што ја обезбедува републиката и на корисниците на 
премината да им го платил млекото по цената која 
не е пониска од пропишаната откупна минимална 
цена. 

2 Премијата од топката 1 став 1 под 1 на оваа 
одлука им се исплатува само на оние корисници 
на премијата што за сопственото производство на 
кравјо млеко вовеле матично книговодство и се-
лекција и контрола на продуктивноста на кравите 
молзници. 

Премијата од точката 1 став 1 под 2 на оваа 
одлука им се исплатува на корисниците на преми-
јата што со индивидуални производители склу-
чиле договор за производстро и испорака на крав-
јо млеко, а од 1 декември 1965 година само на оние 
корисници на премијата што за производството на 
млеко во кооперација вовеле и матично книговод-
ство, селекција и контрола на продуктивноста на 
молзните крави на кооперантите. 

3. Премиите од точката 1 став 1 на оваа одлука 
се исплатуваат од средствата на Сојузниот секрета-
ријат за земјоделство и шумарство распоредени во 
сојузниот буџет за 1965 година за интервенции 
во стопанството. 

4 Сојузниот секретар за земјоделство и шу-
марство, во согласност со С О Ј У З Н И О Т секретао за 
финансии, ќе пропише, по потреба, поблиски ус-
лови и постапка за остварување на премиите спо-
ред оваа одлука. 

5. За количините на кравјо млеко продадени и 
испорачани од 1 јануари до 31 мај 1965 година 
може да се оствари премија според Одлуката за 
определување премија за кравјо млеко во 1965 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/65) со под-
несување барање најдоцна до 31 август 1965 го-
дина. Корисниците на премијата што не ќе под-
несат барање до овој рок, го губат правото на ос-
тварување на премијата. 

6. Со денот 1 јуни 1965 година престанува да 
важи одлуката наведена во точката 5 од оваа 
одлука 

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

Р. п. бр. 66 
И мај 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

429. 
Врз основа на членот 64 став 1 точка 1 од За-

конот за стопанско-планските мерки во 1965 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 19/65 и 
20/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА 

КРАВЈО МЛЕКО 
1. Работните организации што се занимаваат со 

промет или преработка на кравјо млеко ќе го ку-
пуваат свежото кравјо млеко: 
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1) од работните организации што го произвеле 
сами млекото, по цена која не може да биде по-
ниска од 23 динари за една масна единица франко 
собирното место на продавачот; 

2) од работните организации што договориле и 
организирале производство на млеко во коопера-
ција со индивидуални земјоделски производители, 
по цена која не може да биде пониска од 23 ди-
нари за една масна единица франко местото на 
преработката на работната организација што се 
занимава со преработка на кравјо млеко односно 
франко собирното место на работната организација 
што се занимава со промет на кравјо млеко. 

Работните организации што договараат и ор-
ганизираа! производство на кравјо млеко во коопе-
рација со индивидуални земјоделски производители 
ќе го преземаат свежото кравјо млеко произведено 
во таа кооперација, по цена која не може да биде 
пониска од 23 динари за една масна единица, на-
малена за трошоците на превозот од местото на 
приемот на кравјото млеко до местото на испора-
ката на работната организации што се занимава 
со промет или преработка на кравјо млеко (став 1 
под 2). 

По минималната откупна цена од ставот 1 на 
оваа точка ќе се пресметува и испораката на свежо 
кравјо млеко помеѓу погонот за производство на 
кравјо млеко односно погонот за кооперација и 
погонот за преработка или промет на кравјо млеко 
на иста работна организација. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за минимална-
та откупна цена за кравјо млеко („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/64). 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јуни 1965 
година. 

Р. п. бр. 67 
11 мај 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

430. 

Врз основа на членот 38 од Законот за стопан-
ско-планските мерки во 1965 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 19/65 и 20/65), во спо-
годба со сојузниот секретар за финансии, со!узниот 
секретар за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОБЈЕКТИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВОТО И РИБАРСТВОТО ПРИ ЧИЕ ФИНАН-
СИРАЊЕ НЕМА ДА СЕ ВРШИ ИЗДВОЈУВАЊЕ 
СРЕДСТВА НА ПОСЕБНА СМЕТКА КАЈ СЛУЖ-
БАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

1 Кахо објекти во областа на земјоделството 
и рибарството, во смисла на членот 35 став 1 точка 
13 од Законот за стопанско-планските мерки во 
1СС5 година, при чие финансирање не се врши из-
двојување средства на посебна сметка каЈ Служба-
та га општественото книговодство, се подразбираат 
инвестиционите вложувања во основни средства, 
П тоа 

1) купувањето на земјоделско земјиште, зголему-
в а л о ^ , комплетирањето и уредувањето па земјо-
делски повшшшп па општествениот сектор, агро-
мелипорациите, трошоците на комасација и арон-
дација, 

2) водостопанските објекти и постројки што 
служат за мелиорации на земјишта, за заштита на 
земјишта од ерозија и порои, за заштита од штет-
ното дејство на водите и за заштита на водите; 

3) водостопанските објекти и постројки изгра-
дени од средствата што водостопанските организа-
ции ги добиле на име надоместок за вршење услуги; 

4) објектите и опремата што служат за земјо-
делско производство и објектите за доработка, пре-
работка, манипулација, превоз и складирање на 
земјоделски производи, средства за репродукција, 
вклучувајќи ја тука и опремата што служи за за-
штита на земјоделските култури (Прскалки, атоми-
зери, авиони и сл); 

5) објектите на живинарски и сточарски фарми; 
6) приплодниот добиток; 
7) ветеринарни објекти и опрема; 
8) кланиците, ладилниците и кафилериите; 
9) објекти за прифаќање и обработка на тутун 

и лековити растенија и за сушење на овошје и зе-
ленчук, сушарниците за поледелски производи 
(пченка, луцерка и др.) и слично; 

10) објектите и опремата за сушење и произ-
водство на храна за добиток; 

11) млекарииците и објектите за прифаќање, раз-
ладување и преработка на млеко и павлака; 

12) рибниците, опремата и објектите за рибар-
ството, бродовите за рибарење со опремата, објек-
тите и опремата за превоз, складирање и прера-
ботка на риба; 

13) долгогодишните насади; 
14) трошоците за обука на кадрите, што паѓаат 

на товар на инвестиционата програма; 
15) изградбата на патишта и електропреносна 

мрежа, во рамките на стопанствата на општестве-
ниот сектор; 

16) трошоците за подготвителни и истражувачки 
работи. 

2 Одредбите на точката 1 од оваа наредба не 
се однесува на вложувањата за изградба на ад-
министративни односно управни згради, и за набав-
ка на опрема (мебел и сл) за овие згради. 

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

Бр. 6-351-3/1 
4 маЈ 1965 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за земјоделство 

и шумарство, 
Душан Илиевиќ, с. р. 

431. 

Брз основа на членот 142 точка 1 од Законот за 
во? ",ушната пловидба (,,Службен лист на СФРЈ . бр. 
12 ПО претподио набавеното мислење од прет-
пријатијата за аеродромски услуги, С О Ј У З Н И О Т секре-
тар за сообраќај и врски донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИ-
СТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ ЗА 

ЈАВЕН ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ 

1 Воздухоловните пристаништа мораат да би-
дат редовно отворени за Јавен воздушен сообракај, 
и тоа 
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Воздухо- Во зимски период Во летен период 
пловно при- (од 1 ноември до (од 1 април до 
станиште 31 март) 31 октомври) 

од до од до 
часот часот 

Белград О.ОО 24.00 ООО 24 00 
Загреб ООО 24 00 ООО 24.00 
Дубровник 07.00 19 00 ООО 24 00 
Љубљана 06.00 19 00 ООО 24 00 
Титоград 06.30 18 30 05 00 21.00 

Тиват 07.00 14.00 10 00 17.00 
Иванград 07.00 15.00 07 00 15 00 
Сараево 07.00 16.30 05 30 19 00 
Мостар 07.00 16.00 05 00 и 07 00 и 

12.00 18 00 
Скопје 06 00 18 00 06.00 18.00 

Приштина 12.00 16 30 08 00 и 11 00 и 
15.00 19.00 

2. Ваздухопловните пристаништа што можат да 
се користат за полетување и слетување на возду-
хоплови само во текот на летна сезона, мораат да 
бидат отворени за јавен воздушен сообраќај, и тоа: 

I 
Воздухопловно Во времето од до 
пристаниште од до часот 

Сплит 15 јуни 30 септември 05.00 19.00 
Охрид 1 јули 15 септември 10.00 15.00 
Жабљак 1 јули 15 септември 07.00 14.00 

3. Воздухопловното пристаниште мора да биде 
отворено за јавен воздушен сообраќај и по истекот 
на времето определено во точката 1 или 2 од ова 
решение — до слетувањето на воздухоплов што 
задоцнал поради непредвидени околности во текот 
на летањето, ако воздухопловот од претходното 
воздухопловно пристаниште полетал во време кое 
под нормални околности му овозможува да слета на 
тоа воздухопловно пристаниште во времето опреде-
лено во точката 1 или 2 на ова решение, со тоа 
што службата за контрола на летањето за таквото 
задоцнување да го извести претпријатието за аеро-
дромски услуги или друга работна организација што 
искористува воздухопловно пристаниште. 

Претпријатието за аеродромски услуги или дру-
га работна организација што искористува воздухо-
пловно пристаниште е должна да му овозможи сле-
тување на воздухопловот и да го изврши неговото 
прифаќање и пред или по времето определено во 
точката 1 или 2 на ова решение ако воздухопловот 
на тоа воздухопловно пристаниште слетува поради 
виша сила или во нужда, со тоа што за тоа да биде 
известено претпријатието односно работната органи-
зација. 

4. Воздухопловните пристаништа можат, ако 
потребите на јавниот воздушен сообраќај го бараат 
тоа, вонредно да се отвораат за полетување и сле-
тување на воздухоплови и пред односно по времето 
определено во точката 1 или 2 на ова решение. 

Потребата од вонредно отворање на воздухо-
пловно пристаниште во смисла на ставот 1 од оваа 
точка и времето во кое ќе биде тоа отворено ги 
утврдува сојузниот секретар за сообраќај и врски, 
и тоа: V 

1) за воздухопловните пристаништа отворени за 
меѓународен јавел воздушен собораќај — по прет-
ходно прибавено мислење од Дирекцијата за цивил-
на пловидба и од претпријатието за аеродромски 

услуги односно од работната организација што ис-
користува воздухопловно пристаниште, како и од 
друга работна организација и орган на управата 
што на воздухопловното пристаниште вршат опре-
делена дејност или служба неопходна за полету-
вање и слетување на воздухоплови и за прифаќање 
и отпрема на воздухоплови, патници, багаж и стоки; 

2) за воздухопловните пристаништа отворени за 
внатрешен јавен воздушен сообраќај — по прет-
ходно прибавено мислење од Дирекцијата за ци-
вилна воздушна пловидба и од претпријатието за 
аеродромски услуги односно работната организација 
што искористува воздухопловно пристаниште. 

5 Времето определено според ова решение се 
смета по југословенското време (средно-европско 
време). 

6. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението за времето 
во кое воздухопловните пристаништа мораат да би-
дат отворени за јавен воздушен сообраќај („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 4/65). 

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

Бр. 1169 
6 мај 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан Неоричиќ, с. р. 

432. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЛОЧКИ 

ОД ТВРД МЕТАЛ / 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 
Плочки од тврд метал за машински 

ножеви. Форма и мера — — — JUS K.CI.151 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
септември 1965 година, 

4. Југословенскиот стандард Резни плочички од 
тврд метал за среден и длабок рез — JUS К. Cl.151, 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за резни плочички, глодала, вијци, клинови и жле-
бови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), преста-
нува да важи на 1 септември 1965 година. 

Бр. 21-3040/1 
27 април 1965 година 

Белград 

Директор 
па Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 
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433. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16 '60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОВО-
ШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК И ЗА НИВНИТЕ ПОЛУПРЕ-

РАБОТКИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Лисје од керевиз за индустриска 

преработка — — — — — — j u s Е.В1.133 
Корен од керевиз за индустриска 

преработка — — — — — — JUS Е Bl.134 
Пулпа од цели јаболки, конзерви-

рана со раствор на ЅО2 — — — JUS Е HI,221 
Пулпа од сливи со коска, конзерви-

рана со раствор на ЅО2 — — — JUS Е.Н1 231 
Пулпа од праски со коска, конзерви-

рана со раствор на Ѕ0 2 — — — JUS Е.Н1 235 
Пулпа од кајсии со коска, конзерви-

рана со раствор на Ѕ0 2 — — — JUS ЕН1.236 
Пулпа од цреши конзервирана со ра-

створ на Ѕ0 2 — — — — — JUS Е.HI.237 
Пулпа од вишни конзервирана со ра-

створ на Ѕ0 2 — — — — — JUS Е.HI 238 
Пулпа од боровници конзервирана со 

раствор на Ѕ0 2 — — — — — JUS Е.Н1.239 
Пулпа од јаготки конзервирана со 

раствор на Ѕ0 2 — — — — — JUS Е.Н1.251 
Пулпа од малини конзервирана со 

раствор на Ѕ0 2 — — — — — JUS Е.Н1.253 
Пулпа од капинки конзервирана со 

раствор на SO% — — — — — JUS Е.Н1.254 
Пулпа од шипинки конзервирана со 

раствор на Ѕ0 2 — I - — — — JUS Е.Н1.261 
Пулпа од сечени јаболки конзерви-

рана со раствор на Ѕ0 2 — — — JUS Е.Н1.271 
Пулпа од праски без коска, конзер-

вирана со раствор на Ѕ0 2 — — JUS Е.Н1.273 
Пулпа од кајсии без коска, конзерви-

рана со раствор на Ѕ0 2 — — — JUS Е HI.275 
Пулпа од сечени дуњи конзервирана 

со раствор на Ѕ0 2 — — — — JUS Е.Н1.276 
Пулпа од сливи без коска, конзерви-

рана со раствор на Ѕ0 2 — — — JUS Е.Н1.277 
Пулпа од шумски јаготки конзерви-

рана со раствор на Ѕ0 2 — — — JUS Е.Н1.278 
Пулпа од вишни со коска, конзерви-

рана со раствор на мравска ки-
селина — — — — — — — JUS Е.Н1.338 

Пулпа од малини конзервирана со 
мравска киселина — — — — JUS Е.Н1.353 

Пулпа од капинки конзервирана со 
мра-вска киселина — — — — JUS E.MI.354 

Суров сок од вишни конзервиран со 
мравска киселина — — — — JUS Е HI.438 

Суров сок од боровници конзервиран 
со мравска киселина — — — JUS Е.Н1.439 

Суров сок од малини конзервиран со 
мравска киселина — — — — JUS Е.Н1.453 

Суров сок од капинки конзервиран со 
мравска киселина — — — — JUS Е.Н1.454 

Земање мостри и методи на испиту-
вање на овошјето и зеленчукот за 
индустриска преработка. Општи 
одредби — — — — — — — JUS Е.Н8.380 

Земање мостри и методи на испиту-
вање на полупреработките на ово-
шје и зеленчук за индустриска 
преработка. Општи одредби — — JUS Е HB 390 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 септември 1965 
година. 

Бр. 07-3193/1 
17 мај 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Витороѕиќ, с. р. 

434. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МАШИН-

СКИ НОЖЕВИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 
Машински ножеви. Форма и мери на 

профилот на дрцгка — — — ЈТЈЅ К.С1.003 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
септември 1965 година. 

4. Југословенскиот стандард Димензии на про-
филот на нож - ЈХЈЅ К.С1.003, донесен со Реше-
нието за донесување југословенски стандарди за 
машински ножеви, впуштачи, цинк и волна („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 1/54), престанува да важи 
на 1 септември 1965 година. 

Бр. 21-3046/1 
27 април 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

435. 

Врз основа на членот 123 став 1 од Законот за 
измени и дополненија на Законот за организацијата 
и финансирањето на социјалното осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), Собранието 
на Југословенската заедница на социјалното оси-
гурување донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ 
И ВОВЕДУВАЊЕ ВО ФУНКЦИИ НА НОВИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦИ-
ТЕ И ЗАВОДИТЕ И ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА СЛУЖ-

БАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. За формирање на органите на управувањето 

на заедниците на СОЦИЈАЛНОТО осигурување и заво-
дите за социјално осигуровање се утврдуваат след-
ните рокови: 

1) за избор на извршните одбори на собранијата 
на заедниците — до 30 јуни 1965 година; 

2) за избор на советите на осигурениците во 
општините на подрачјето на комуналните заедници 



Среда, 19 мај 1965 л СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

што се основани за две или повеќе општини — до 
крајот на 1965 година; 

3) за избор ца советите и управните одбори на 
заводите односно на филијалите на комуналните 
заводи — 45 дена од денот на усогласувањето на 
статутите (точка 2 став 2). Работната заедница на 
заводот може врз основа на посебна одлука на со-
ветот на работниот колектив да ги избере органите 
на управувањето и пред усогласувањето на статутот 
на заводот. 

2. Собранијата на заедниците на социјалното 
осигурување ќе ги донесат статутите на своите за-
едници до 30 ноември 1965 година. 

Во рокот од ставот 1 на оваа точка и советите 
на работните колективи односно советите на заво-
дите за социјално осигурување ќе ги усогласат ста-
тутите и другите општи акти на заводите со од-
редбите од Основниот закон за организацијата и 
финансирањето на социјалното осигурување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 22/62 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/65). 

3. Собранието на заедницата на социјалното 
осигурување и советот на заводот ќе склучат спо-
годба за надоместоците за работа на заводот за 
1966 година до 30 ноември 1965 година. 

4. Со статутите на заедниците на социјалното 
осигурување ќе се определат роковите и начинот за 
усогласување на составите и изборите на собрани-
јата на заедниците и на другите органи на заедни-
ците со одребите од статутите. 

5. Од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука до изборот на советите на заводите за со-
цијално осигурување, советите на работните колек-
тиви на заводите ќе ги вршат сите работи на со-
ветите на заводите во смисла на одредбите од Ос-
новниот закон за организацијата и финансирање-
то на социјалното осигурување. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престануваат да работат управните одбори на 
заводите за социјално осигурување како органи на 
управувањето на заводите. 

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

Ск. бр. 8 
18 мај 1965 година 

Белград 
Собрание Југословенската заедница на социјалното 

осигурување 
Претседател, 

Антун Павлиниќ, с. р. 

436. 
И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
УЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР 
НА ,СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА 

ЕДИЦИЦА 39 - СИСАК 
ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

— Сојузен собор — 
Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на дополнителните избори 
одржани во Изборната единица 39 — Сисак, па во 
смисла на членот 144 став 1 во врска со членот 
155 од Законот за изборот на сојузните пратеници 
поднесува 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБО-
РИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗ-

БОРНАТА ЕДИНИЦА 39 - СИСАК 
1. Дополнителните избори за избор на прате-

ник на Сојузниот собор на Сојузната скуптина во 

Број 23 - Страна 1021 

Изборната единица 39 - - Сисак, распишани со Од-
луката за распишување дополнителни избори за 
Сојузниот собор на Сојузната скупштина („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 10/65), се одржани на 23 ап-
рил 1965 година во сите општински собранија на 
подрачјето на Изборната единица 39 — Сисак. 

Резултатите на изборите во општинските собра-
нија на подрачјето на Изборната единица ги утврди 
Општинската изборна комисија за избор на сојузни 
пратеници за Изборната единиза 39 — Сисак на 
начинот пропишан во чл. 96, 97, 98а став 1, 100 и 
101 од Законот за изборот на сојузните пратеници. 

2. Дополнителните избори за избор на пратеник 
на Сојузниот собор на Сојузната скупштина во 
Изборната единица 39 — Сисак од страна на из-
бирачите се одржани на 9 мај 1965 година и гла-
сањето е вршено за пратеничкиот кандидат Кнебл 
инж. Фрањо, од Загреб, кој на 23 април 1965 година 
е избран во општинските собранија на подрачјето 
на Изборната единица 39 — Сисак, а чие име како 
и Изборната единица во која е избран, се објавени 
во „ Службен лист на СФРЈ" бр. 20/65. 

3. Резулатите на изборите од страна на изби-
рачите Општинската изборна комисија за ;избор на 
сојузни пратеници за Изборната единица 39 — Си-
сак ги утврди на начинот пропишан во чл. 138, 140, 
142 и 143 од Законот за изборот на сојузните пра-
теници. 

4. Спроведувањето на изборите, под надзор на 
Сојузната изборна комисија, го раководи Репуб-
личката изборна комисија за избор на сојузни пра-
теници на СР Хрватска и Општинската изборна 
комисија за избор на сојузни пратеници за Избор-
ната единица 39 — Сисак. 

5. Сојузната изборна комисија ги прегледа из-
борните акти што се однесуваат на дополнителните 
избори за избор на пратеник на Сојузниот собор на 
Сојузната скупштина во Изборната единица 39 — 
Сисак, и не најде неправилности што би влијаеле 
врз резултатите на изборите. 

6. Општинската изборна комисија за избор на 
сојузни пратеници за Изборната единица 39 — Си-
сак го утврди следниот резултат на дополнител-
ните избори во Изборната единица 39 — Сисак и 
тоа: 

Изборна единица 39 — Сисак 
запишано избирачи — — — — — 113.935 
гласале - - - - - - - - - 106.637 
од тоа за кандидатот Кнебл инж. 
Фрањо - - - - - - - - - 105.124 
неважни гласачки ливчиња — — — 1.513 

Врз основа на таквиот резултат на гласањето 
Општинската изборна комисија за избор на сојуз-
ни пратеници за Изборната единица 39 — Сисак, 
го прогласи за пратеник на Сојузниот собор на Со-
јузната скупштина во Изборната единица 39 — Си-
сак Кнебл инж. Фрањо, од Загреб. 

7. Во прилог на овој извештај се доставуваат 
изборните акти што се однесуваат на овие допол-
нителни избори. 

Бр. 155 
13 мај 1965 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Заменик претседател, 
Мпрко Гвозденовиќ, с. р. Владо Вуксановиќ, с. р. 

Членови: 
Дане Олбина, с. р. Маријан Орежанин, с. р. Љуби-
ца Михиќ, с. р. Борислав Благоевиќ, с. р. Ристо Ба-

калски, с р. 

I 
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437. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ПОВТОРНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗ-
БОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОЈУЗНИОТ СОБОР 
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА 
ЕДИНИЦА 115 - ГЊИЛАНЕ И ИЗБОРНАТА 

ЕДИНИЦА 120 - УРОШЕВАЦ 

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

— Сојузен собор — 

Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими избор-
ните акти што се однесуваат на повторните избо-
ри одржани во Изборната единица 115 — Гњи-
лане и Изборната единица 120 — Урошевац, па во 
смисла на членот 144 став 1 во врска со членот 155 
од Законот за изборот на сојузните пратеници под-
несува 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ПОВТОРНИТЕ ИЗБОРИ ЗА 
ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОЈУЗНИОТ СОБОР 
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА -
ЕДИНИЦА 115 - ГЊИЛАНЕ И ИЗБОРНАТА ЕДИ-

НИЦА 120 - УРОШЕВАЦ 

1. Повторните избори за избор на пратеници на 
Сојузниот собор на Сојузната скупштина во Из-
борната единица'115 — Гњилане и Изборната еди-
ница 120 — Урошевац, распишани врз основа на 
членот 150 став 1 од Законот за изборот на сојузните 
пратеници од страна на општинските изборни ко-
мисии за избор на сојузни пратеници за Изборната 
единица 115 — Гњилане и Изборната единица 120 
— Урошевац, се одржани на 28 април 1965 година 
во сите општински собранија на подрачјето на спо-
менатите изборни едници. 

Резултатите на изборите во општинските собра-
нија на подрачјето на Изборната единица 115 — 
Гњилане ги утврди Општинската изборна комисија 
за избор на сојузни пратеници за иборната едини-
ца 115 — Гњилане, а резултатите на изборите во 
општинските собранија на подрачјето на Избор-
ната единица 120 — Урошевац ги утврди Општин-
ската изборна комисија за избор на сојузни пра-
теници за Изборната единаца 120 — Урошевац, на 
начинот пропишан во чл. 96, 97, 98а став 1, 100 и 
101 од Законот за изборот на сојузните пратеници. 

2. Повторните избори за избор на пратеници на 
Сојузниот собор на Сојузната скупштина во Из-
борната единица 115"— Гњилане и Изборната еди-
ница 120 — Урошевац, од страна на избирачите 
се одржани на 9 мај 1965 година, а гласањето е вр-
шено во Изборната единица 115 — Гњилане за 
пратеничкиот кандидат ѓорѓевиќ Светозар, од При-
штина, кој на 28 април 1965 година е избран во оп-
штинските собранија на подрачјето на таа избор-
на единица, а во Изборната единица 120 — Уроше-
вац — за пратеничкиот кандидат Рамадани Јајуш, 
од Урошевац, кој на 28 април 1965 година е избран 
во општинските собранија на подрачјето на Из-
борната единица 120 — Урошевац. Имињата на спо-
менатите пратенички кандидати, како и изборните 
единици во кои се избрани, се објавени во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 20/65. 

3. Резултатите на изборите од страна на изби-
рачите надлежните општински изборни ком-исии за 
избор на сојузни пратеници ги утврдија на начи-
нот пропишан во чл. 138, 140, 142 и 143 во врска 
со членот 155 од Законот за изборот на сојузните 
пратеници. 

4. Спроведувањето на изборите, под надзор на 
Сојузната изборна комисија, го раководеа Републи-
чката изборна комисија за избор на сојузни пра-
теници на СР Србија и општинските изборни ко-

мисии за избор на сојузни пратеници за Изборната 
единица 115 — Гњилане и Изборната единица 120 
— Урошев ац. 

5. Сојузната изборна комисија ги прегледа из-
борните акти што се однесуваат на повторните из-
бори за избор на пратеници на Сојузниот собор на 
Сојузната скупштина во Изборната единица 115 — 
Гњилане и Изборната единица 120 — Урошевац, и 
не најде неправилности што би влијаеле врз ре-
зултатот на изборите. 

6. Општинските изборни комисии за избор на 
сојузни пратеници за Изборната единица 115 — 
Гњилане и Изборната единица 120 — Урошевац ги 
утврдија следните резултати %на повторните избори, 
и тоа: 

1. Изборна единица 115 - Гњилане: 
задишано избирачи — — — — — 70.449 
гласале — — — — — — — — 62.541 
од тоа за кандидатот ѓорѓевиќ Све-

тозар - - - - - - - - 61.290 
неважни гласачки ливчиња — — — 1.251 
Врз основа на тој резултат на гласањето Оп-

штинската изборна комисија за избор на сојузни 
пратеници го прогласи за пратеник на Сојузниот 
собор на Сојузната скупштина во Изборната еди-
ница 115 — Гњилане ѓорѓевиќ Светозар, од При-
штина. 

2. Изборна единица 120 — Урошевац 
запишано избирачи — — — — — 63.044 
гласале — — — — — — — — 57.607 
од тоа за кандидатот Рамадани Ја јуш 57.078 
неважни гласачки ливчиња — — — 529 
Врз основа на тој резултат на гласањето Оп-

штинската изборна комисија за избор на сојузни 
пратеници го прогласи за пратеник на Сојузниот 
собор на Сојузната скупштина во Изборната еди-
ница 120 — Урошевац Рамадани Јајуш, од Уро-
шевац. 

7. Во прилог на овој извештај се доставуваат 
изборните акти што се однесуваат на овие повтор-
ни избори. 

Бр. 156 
13 мат 1965 година 

Белград 

Сојузна ,изборна комисија 
Секретар, Заменик претседател, 

Мирко Гвозденовиќѓ с. р. Владо Вуксановиќ, с. р. 

Ч л е н о в и : 
Дане Олбина, с. р. Маријан Орежанин, с. р. Љуби-
ца Михиќ, с. р. Борислав Благоевиќ, с. р. Риста Ба-

јалски, с. р. 

438. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА 
ИЗБОР НА ПРАТЕНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПО-
ЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-

ШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 106 -
ТИТОВО УЖИЦЕ 

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

— Организационо-политички собор — 

Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на дополнителните избори 
одржани во Изборната единица 106 - - Титово Ужи-
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це, па во смисла на членот 102 став 3 во врска со 
членот 155 од Законот за изборот на сојузните пра-
теници поднесува 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБО-
РИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИ-
ОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 106 -

ТИТОВО УЖИЦЕ 
1. Дополнителните избори за избор на пратеник 

за Организационо-политичкиот собор на Сојузната 
скупштина во Изборната единица 106 — Титово 
Ужице, определени со Одлуката за распишување 
дополнителни избори за Организационо-политич-
киот собор на Сојузната скупштина („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 11/65), се одржани на 7 мај 1965 го-
дина. 

2. Спроведувањето на изборите, под надзор на 
Сојузната изборна комисија, го раководеше Репу-
бличката изборна комисија за избор на сојузни 
пратеници на Социјалистичка Република Србија и 
Општинската изборна комисија за избор на сојузни 
пратеници за Изборната единица 106 — Титово 
Ужице. 

3. Гласањето е вршено за кандидатот Антоние-
виќ Петар, од Титово Ужице, чија кандидатура ја 
потврди Општинската изборна комисија за избор 
на сојузни пратеници за Изборната единица 106 — 
Титово Ужице под бр. 64 од 23 април 1965 година 
и ја објави на начинот предвиден во членот 84 од 
Законот за изборот на сојузните пратеници. 

4. Општинската изборна комисија за избор на 
сојузни пратеници за Изборната единица 106 — Ти-
тово Ужице ги утврди резултатите на изборите на 
начинот пропишан во чл. 96, 97, 99, 100 и 101 од 
Законот за изборот на сојузните пратеници. 

5. Сојузната изборна комисија ги прегледа из-
борните акти што се однесуваат на дополнителните 
избори за избор на пратеник на Организационо-по-
литичкио,т собор на Сојузната скупштина во Из-
борната единица 106 — Титово Ужице, и не најде 
неправилности што би влијаеле врз резултатот на 
изборите. 

6 Надлежната Општинска изборна комисија го 
утврди следниот резултат на дополнителните избо-
ри во Изборната единица 106 — Титово Ужице, и тоа: 

Во Собранието на општината Ариље: 
вкупен број одборници — - — — 65 
гласале за кандидатот Антониевиќ 

Петар — — — — — — — — 51 
Во Собранието на општината Баина Башта: 

вкупен број одборници — — — — 82 
гласале за кандидатот Антониевиќ 

Петар - - - - - - - - - 56 
Во Собранието на општината Косјериќ: 

вкупен број одборници — — — — 62 
гласале за кандидатот Антониевиќ 

Петар — — — — — — — — 49 
Во Собранието на општината Кремна: 

вкупен број одборници — — — — 50 
гласале за кандидатот Антониевиќ 

Петар — — — — — — — — 37 
Во Собранието на општината Пожега: 

вкупен број одборници — — — — 65 
гласале за кандидатот Антониевиќ 

Петар — — — — — '— — — 51 
Во Собранието на општината Титово Ужице: 

вкупен број одборници — — — — 99 
гласале за кандидатот Антониевиќ 

Петар — — — — — — — — 90 
Врз основа на така утврдениот резултат на из-

борите, Општинската изборна комисија за избор на 
сојузни пратеници на Изборната единица 106 — Ти-
тово Ужице, го прогласи за пратеник на Организа-
ционо-политичкиот собор на Сојузната скупштина 
во Изборната единица 106 — Титово Ужице Анто-
ниевиќ Петар, од Титово Ужице, кој доби мнозин-

ство гласови на сите одборници во секое од општин-
ските собранија на подрачјето на изборната еди-
ница. 

7 Во прилог се доставуваат изборните акти што 
се однесуваат на овие избори. 

Бр 154 
13 маЈ 1965 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 
Секретар, Заменик претседател, 

Мирко Гвозденовиќ, с. р. Владо Вуксановиќ, с. р. 

Ч л е н о в и : 
Дане Олбина, с. р Маријан Орежанин, с. р. Љубица 
Михиќ, с. р. Борислав Благоевиќ, с. р . Ристо 

Бајалски, с. р. 

439. 

Врз основа на членот 82 точка 5 и членот 95 
точка 4 од Законот за организацијата на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 50/60 и 16/61 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 52/64 и 14/65), генералниот директор 
на Заедницата на Југословенските пошти, телегра-
ф и и телефони донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНИ 
ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД ИЗГРАДБАТА 

НА СИСТЕМОТ НА ХИДРОЦЕНТРАЛИТЕ 
в о ЃЕРДАП 

На 20 мај 1965 година ќе се пуштат во прода-
жба пригодни поштенски марки по повод изград-
бата на системот на хидроцентралите во Ѓердап, 
како заедничко издание на поштенските управи 
на Југославија и Романија. 

Серијата на овие марки има три вредности, со 
следните мотиви и во следните бои: 

1) од 25 динари односно 30 банија — панорама 
на Гердапска Клисура, во зелена и сина боја; 

2) од 50 динари односно 55 банија — макета на 
брана од системот на хидроцентралите на Ѓердап, 
во сина и кафеавоцрвена боја; 

3) од 500 динари односно 4 леја — спомен-блок 
во сина, црвена, зелена, кафеава, црна и портока-
лова боја. 

На марката од 25 динари односно 30 банија от-
печатен е натписот: ,,Romania" на левиот раб на 
марката а натписот: ,Jugoslavija" на десниот раб 
на марката, а на марката од 50 динари односно 55 
банија натписот: ,,Jugoslavija" е на левиот раб на 
марката, а натписот: ,,Romania" на десниот раб на 
марката. Сите натписи се отпечатени со латиница. 
Текстот: „Postile de fier-Djerdap" на марката од 25 
динари односно 30 банија и текстот: ,,Djerdap-portile 
de fier" на марката од 50 динари односно 55 банија, 
отпечатени се во горните десни агли на марките. 
На марката од 25 динари односно 30 банија под 
мотивот е отпечатен натписот: ,,Posta", а на марката 
од 50 динари односно 55 банија натписот: ,,Pošta" со 
латиница. Ознаките на вредноста на марката од 25 
динари односно 30 банија и на марката од 50 динари 
односно 55 банија печатени се во долните леви и 
десни агли на марките Спомен-блокот се состои 
од четири марки. На средината на марките од 80 
банија и 1,20 леја се наоѓа грб на HP Романија а 
под грбот отпечатен е текстот: ,,Posta Romana" до-
дека на средината на марките од 100 и 150 динари 
се наоѓа грб на СФР Југославија а под грбот отпе-
чатен е текстот: ,,Posta Jugoslavija". Од левата и 
десната страна на грбовите се наоѓаат шари што 
претставуваат сликарски орнаменти, Ознаките на 
вредноста на марката од 80 банија и на марката од 
150 динари отпечатени сз во горниот лев aron а 
ознаките на вредноста на марката од 100 динари 
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и на марката од 1,20 леја — во десниот горен агол 
на марките. Марките на блокот симболично се по-
врзани со макета на брана. Под блокот е отпечатена 
продажна вредност на блокот од 500 динари односно 
4 леја. 

Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми 
пошти, а за франкирање на поштенски пратки ќе 
важат од 20 мај 1965 година. 

Бр. 10-2391/1 
13 април 1965 година 

Белград 

Генерален директор 
на Заедницата на Југословенските пошти, 

телеграфи и телефони, 
Првослав Васиљевик, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени и 
дополненија на Законот за финансирање на мели-
орационите работи во Народна Република Македо-
нија („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65) се пот-
краднала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МЕЛИОРАЦИ-

ОНИТЕ РАБОТИ ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Во членот 10 став 1 наместо зборовите: „и за-
должително соработуваат" треба да стојат зборо-
вите „или задолжително соработуваат". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојузна-
та скупштина, Белград, 11 мај 1965 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени 
и дополненија на Законот за финансирање на из-
градбата на хидросистемот Дунав—Тиса—Дунав 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 15/65) се поткрадна-
ла долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАД-
БАТА НА ХИДРОСИСТЕМОТ ДУНАВ—ТИСА— 

ДУНАВ 

Во членот 8 став 1 наместо зборовите: „и задол-
жително соработуваат" треба да стојат зборовите: 
„или задолжително соработуваат". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојузна-
та скупштина, Белград, 11 мај 1965 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Основниот закон за 
ловството, кој е објавен ЕО „Службен лист на 
СФРЈ'', бр. 16^65, се поткраднале долу наведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЛОВСТВОТО 

1 Во членот 8 став 2 наместо зборот: „региста-
рот" треба да стои зборот' „катастарот". 

2 Во членот 13 став 2 наместо зборот; ,,ловство-
то" треба да стои зборот: „лОВОСТОЈОТ". 

3. Во членот 19 став 2 наместо зборот: „сите" 
треба да стои зборот: „две". 

4. Во членот 21 став 1 уводна реченица треба да 
се брише зборот: „и", а во ставот 2 наместо зборо-
вите: „точката 2" треба да стојат зборовите: „точ-
ката 3". 

5. Во членот 43 наместо зборовите: „од понизок 
степен" треба да стојат зборовите: „од потесна оп-
штествено-политичка заедница". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојузна-
та скупштина, Белград, 11 мај 1965 година, 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Основниот закон за 
мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот, кој е објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65, се поткрад-
нале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ ЗА УНА-
ПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО И ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 

1. Во членот 51 став 1 наместо зборот: „Местото" 
треба да стои зборот: „Месото". 

2. Во членот 73 на крајот треба да се додадат 
зборовите: „по единствена метода". 

3. Во членот 89 точка 12, во" заграда, наместо 
бројот: „77" треба да стојат броевите: „72, 77 и 82". 

4. Во членот 91 став 2 наместо броевите: „11 
и 12" треба да стојат броевите: „10 и 11". 

5. Во членот 95 став 3, во заграда, наместо бро-
евите: „53 и 54" треба да стојат броевите: „53 до 55", 
во ставот 4 по зборовите: „концентрираната храна 
за добиток" треба да се додадат зборовите: „и за 
единствената метода за анализа на храна за доби-
ток", а наместо броевите во заграда: „29 и 30" треба 
да стојат броевите: „29, 30 и 73". 

6. Во членот 96 став 2 наместо зборовите: „92 
став 1" треба да стои бројот: „94", а наместо бројот: 
„64" треба да стои бројот: „57". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојуз-
ната скупштина, Белград, И мај 1965 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Основниот закон за 
организацијата и финансирањето на запослување-
то, кој е објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65, се поткраднале долу наведените грешки, та, 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО 

Во членот 1 во вториот ред се брише збо-
рот. „за". 

Во членот 17 став 3 во четвртиот ред наместо 
зборот: „утврдува" треба да стои зборот: „утврду-
ваат". 

Во членот 31 став 1 точка 9 во вториот ред на-
место зборот: „заедниците" треба да стои зборот: 
„заедницата". 

Во членот 36 став 2 во четвртиот ред наместо 
зборот: „на" треба да стои зборот: „во". 
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Во членот 71 став 1 во седмиот ред наместо збо-
рот: „пред" треба да стои зборот: „по". 

Во членот 74 став 1 во третиот ред по зборот: 
„организација" треба да стои запирка. 

Од Законодавно-правната комисија на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 12 мај 1965 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Основниот закон за 
евиденциите во областа на турдот кој е објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 15^65, се поткраднале 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО 

ОБЛАСТА НА ТРУДОТ 

Во членот 9 во седмиот ред наместо зборот! 
„дуга" треба да стои: „друга". 

Во членот 15 во осмиот ред по зборот: „квали-
фикационата" треба да стои запирка. 

Во членот 18 во вториот и третиот ред зборо-
вите: „на отказите и" треба да се испуштат. 

Во членот 19 став 1 во третиот ред наместо 
зборовите: „за трудот" треба да стојат зборовите: 
„на трудот". 

Во членот 21 во осмиот ред наместо зборот: „за" 
треба да стои зборот: „и". 

Во членот 22 во вториот ред наместо зборот: 
„корисниците" треба да стои зборот: „користењето". 

Во членот 23 во седмиот ред наместо зборот: 
„склучувањето" треба да стои зборот: „случува-
њето". 

Во членот 24 став 2 во првиот ред зборовите: 
„се водат" треба да се испуштат, а во вториот ред 
наместо зборовите: „кои работат" треба да стојат 
зборовите: „се водат". 

Во членот 33 став 2 во третиот ред наместо збо-
,рот: „утврдува" треба да стои зборот: „определува" 

Во членот 34 став 1 во вториот ред наместо збо-
рот: „му" треба да стои зборот: „им". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојуз-
ната скупштина, 12 мај 1965 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Основниот закон за 
старателството („Службен лист на СФРЈ", бр 16/65) 
се поткраднале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА СТАРАТЕЛСТВОТО 

Во членот 18 став 2 во третиот и петтиот ред 
наместо броевите: „11" треба да стојат броевите: 
,ДО". 

Во членот 50 став 3 наместо зборот: „постави" 
треба да стои зборот: „поставил". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 5 мај 1965 година, 

Tlo извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за Југо-
словенските стандарди за конфекција, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/65, се поткраднале 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-

ДАРДИ ЗА КОНФЕКЦИЈА 

1. Во точката 1 во југословенскиот стандард — 
„Машки панталони Големини, квалитет на прибо-
рот и изработката" наместо ознаката: ,,JUS F Gl.202" 
треба да стои: ,,JUS F.G1.102". 

Во југословенскиот стандард — „Машко палто. 
Големини, квалитет на приборот и изработката'6 на-
место ознаката: ,,JUS F Gl 203" треба да стои: , JUS 
FG1.103". 

Во југословенскиот стандард — „Машко палто 
3/4. Големини, квалитет на приборот и изработката" 
наместо ознаката: ,,JUS F Gl 204" треба да стои: 
,,JUS F. Gl 104". 

2. Во тон. 3 и 5 наместо- „1 август 1965 година" 
треба да стои: ,Д јануари 1966 година". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 5 мат 1965 година 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

УГАНДА 

I 
Се назначува 
Љубо Рељиќ, досегашен отправник на работите 

во Кампала, за извонреден и ополномоштен амба-
садор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Уганда. 

И 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 7 

8 мај 1965 година 
Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на точката 3 од Одлуката за ос-

новањето и работата на Советот за прашањата на 
школувањето на странски државјани („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 2 4 / 6 4 ) , СОЈУЗНИОТ извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА ПРАШАЊАТА НА 

ШКОЛУВАЊЕТО НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ 

1. Се разрешува од функцијата на претседател 
на Советот за прашањата на школувањето на 
странски државјани Јакша Петриќ. 

2. За претседател на Советот за прашањата на 
школувањето на странски државјани се именува 
Бранко Драшковиќ, секретар на Комисијата за ме-
ѓународни врски на Сојузниот одбор на Социјали-
стичкиот СОЈУЗ на работниот народ на Југославија. 

Б. бр 1 0 3 
11 маЈ 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 
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Врз основа на членот 33 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

И КУЛТУРА 
Се разршува од должноста помошник секре-

тар во С О Ј У З Н И О Т секретаријат за образование и 
култура Душко Поповски, поради одење на друга 
должност. 

Б бр, 113 
11 мај 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 33 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

Се разрешува од должноста на помошник се-
кретар во Сојузниот секретаријат за финансии Ду-
шан Тратник, поради одење на друга должност. 

Б. бр. 114 
11 мај 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 54 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА КО-

МИСИЈАТА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО 
СТРАНСТВО 

Се разрешува од должноста на секретар на Ко-
мисијата за културни врски со странство Осман 
Ѓикиќ, поради одење на друга должност. 

В. бр. 115 
11 маЈ 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 49 од Законот за сојузна-
та управа (,,Службен лист на СФРЈ", бр 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е III Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊА НА ИНСПЕК-

ТОР НА ТРУДОТ 
Се разрешува од должноста на солзен И Н С П Е К -

ТОР гз трудот Зденко Хас, поради одење на дгуга 
детл^ е т 

Б бр 116 
И мај 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

ГТ^^т^е^атет, 
Петар Стамболиќ, с р. 

Врз основа на членот 48 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува од должноста на потсекретар во 

Сојузниот извршен совет Воја Видановиќ, поради 
одење на друга должност. 

Б, бр. 117 
11 мај 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 62 од Законот за органи-
зацијата и финансирањето на социјалното осигуру-
вање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62 и „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр 13/65), Сојузниот извршен 
совет дава 

СОГЛАСНОСТ 
НА НАЗНАЧУВАЊЕТО НА ДИРЕКТОР НА СО-

ЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ 

Му се дава согласност на Управниот одбор на 
Сојузниот завод за социјално осигурување да го 
назначи за директор на Сојузниот завод за соци-
јално осигурување Бранко Вукајловиќ, досегашен 
републички секретар за финансии на СР Србија. 

Б. бр 99 
И мај 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРА И-
НИТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ 
За советник на генералниот директор на Сојуз-

ниот завод за стопанско планирање се назначува 
инж. Ѓорѓе Јовиќ, досегашен помошник секретар во 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство. 

Б бр 104 
11 мај 10Ѕ5 година 

ртчград 
Сојузен извршен совет 

Претседател 
Метар Ста:.:бол-ѕ.:, с р. 

Б " з основа на членот 29 од Законот за сотузна-
\-т (,Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-

јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е В М Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК Д ^ Г ^ ^ К 
СЕКРЕТАР ВО ДРЖАВНИОТ СГГ.РГ.ТАГИЈАТ 

ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За помошник државен секретар во Државине' 

секретеријат за Н ; - Г , - : О ; Р Л Н И работи се назначува 

Страна 1026 - ВрЈЈ 23 
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Бошко Видаковиќ, ополномоштен министер во ис-
тиот Секретаријат. 

Б. бр. 105 
И мај 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 41 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА КООРДИНА-

ЦИЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

За советник на претседателот на Сојузниот 
совет за координација на начуните дејности се наз-
начува инж. Драгиша Максимовиќ, досегашен ре-
публички секретар за научно-истражувачка работа 
на СР Србија. 

Б. бр. 106 
11 мај 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 49 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е ^ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НАЧЕЛНИК НА УПРАВАТА 

ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ ^ 

За начелник на Управата за имотно-правни ра-
боти се назначува Дамјан Папиќ, досегашен секре-
тар на поранешната Сојузна комисија за национа-
лизација. 

Б. бр. 108 
11 мај 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 33 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕАР ВО 

СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник секретар во Сојузниот секретари-
јат за финансии се назначува Јоже Доленц, секре-
тар на Одборот за индустрија и промет на Собрани-
ето на СР Словенија. 

Б. бр/109 
11 мај 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р 

Врз основа на членот 49 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОЈУЗЕН ИНСПЕКТОР НА 

ТРУДОТ 
За Сојузен инспектор на трудот се назначува 

Живко Симоновски, досегашен помошник на сојуз-
ниот инспектор на трудот. 

В. бр. НО 
11 мај 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 33 од Законот за сојузна-
та-управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 

СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 
За помошник секретар во Сојузниот секретари-

јат за труд се назначува Милое Николиќ, досега-
шен советник во Комисијата за стопански праша-
ња на Централниот совет на Сојузот на синди-
катите на Југославија. 

Б. бр. 111 
11 мај 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 33 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

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

И ТРГОВИЈА 
За помошник секретар во Сојузниот секретари-

јат за индустрија и трговија се назначува Велимир 
Гиновски, досегашен републички секретар за оп-
шти стопански работи на СР Македонија. 

Б. бр. 112 
11 мај 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 6 од Законот за усогла-
сување со Уставот на прописите за установите што 
ги основале сојузни органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОВЕТОТ 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ИНСТИТУТ ЗА ЕКО-

НОМСКИ ИСТРАЖУВАЊА 
1. За Саветот на Југословенскиот институт за 

економски истражувања делегираат претставници: 
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1) Сојузниот завод за стопанско планирање; 
2) Сојузниот секретаријат за финансии; 
3) Сојузниот завод за статистика; 
4) Сојузната стопанска комора; 
5) Народната банка на Југославија; 
6) СОЈУЗНИОТ совет за координација на научни-

те дејности; 
7) Заедницата на југословенските универзитети. 
2 Органите и организациите од точката 1 на 

ова решение делегираат за Советот на Југословен-
скиот институт за економски истражувања по еден 
претставник. Заедницата на југословенските уни-
верзитети делегира претставник од економскиот 
факултет. 

11 
Б. бр. 100 

маЈ 1965 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 6 од Законот за усогласу-
вање со Уставот на прписите за установите што ги 
основале сојузни органи („Службен лист на СФРЈ", 
рб. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е.Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОВЕТОТ 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЦЕНТАР ЗА НАУЧНА 

И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. За Советот на Југоловенскиот центар за на-

учна и техничка документација делегираат прет-
ставници: 

1) Сојузниот секретар за индустрија и трговија; 
2) Сојузниот совет за координација на научните 

дејности; 
3) Сојузната стопанска комора; 
4) Сојузот на инженерите и техничарите на Ју-

гославија. 
2. Сојузната стопанска комора делегира еден 

претставник за Советот од самата Комора, а четири 
претставници — од работните организации. Други-
те органи од точката 1 на ова решение делегираат 
по еден претставник. 

Б. бр. 101 
11 мај 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

- 1014 

С О Д Р Ж И Н А : 
,Страна 

423. Закон за општественото книговодство 
(пречистен текст) — — — — — — 1005 

424. Указ за прогласување на Одлуката на 
Сојузната скупштина за разрешување и 
избор на потпретседатели и членови на 
СОЈУЗНИОТ извршен совет — — — — 1014 
Одлука за разрешување и избор на пот-
претседатели и членови на СОЈУЗНИОТ из-
вршен совет — — — — — — - 1014 

425. Декларација на Сојузната скупштина, 
Сојузниот одбор на ССРНЈ и Сојузниот 
одбор на Сојузот на здруженијата на 
борците на НОВ на Југославија - — 1014 

Страна 
426. Уредба за издатоците за службени пату-

вања во странство што на сојузните ор-
гани на управата им се признаваат во 
материјални трошоци — — — 

427. Одлука за задолжителна испорака до 
определени корисници на електролитен 
бакар, електролитен цинк во блок, кад-
миум, цинк-лим, рафинирано олово во 
блок, сребро, алуминиум во блок и на 
метална жива — — — — — — — 

428. Одлука за определување премии за крав-
јо млеко во 1965 година — — — — — 

429. Одлука за минималната откупна цена за 
кравјо млеко — — — — — — — 

430. Наредба за објектите во областа на зем-
јоделството и рибарството при чие фи-
нансирање нема да се врши издвојување 
средства на посебна сметка каЈ Службата 
на општественото книговодство — — 

431. Решение за времето во кое воздухоплов-
ните ,пристаништа мораат да бидат отво-
рени за јавен воздушен сообраќај — — 

432. Решение за југословенскиот стандард за 
плочки од тврд метчл — — — — — 

433. Решение за југословенските стандарди за 
овошје и зеленчук и за нивните прера-
ботки — — — — — — — — — 

434. Решение за југословенскиот стандард за 
машински ножеви — — — — — — 

435. Одлука за начинот и роковите за фор-
мирање и воведување во функции на но-
вите органи на управувањето на заедни-
ците и заводите и за мерките за обезбе-
дување на функционирањето на служ-
бата на социјалното осигурување 

436. Извештај за резултатот на дополнител-
ните избори за избор на пратеник на Со-
јузниот собор на Сојузната скупштина 
во Изборната единица 39 — Сисак 

437. Извештај за резултатот на повторните 
избори за избор на пратеници на Сојуз-
ниот собор на Сојузната скупштина во 
Изборната единица 115 — Гњилане и Из-
борната единица 120 — Урошевац 

438. Извештај за резултатот на дополнител-
ните избори за избор на пратеник за Ор-
ганизационо-политичкиот собор на Со-
јузната скупштина во Изборната единица 
106 — Тетово Ужице — — — — — 

439. Решение за пуштање во продажба на 
пригодни поштенски марки пр повод из-
градбата на системот на хидроцентралите 
во Ѓердап — - — — — — — — 1023 

Исправка на Законот за измени и допол-
ненија на Законот за финансирање на 
мелиорационите работи во Народна Ре-
публика Македош1Ја — — — — — 1024 

Исрпавка на Законот за измени и дополненија 
на Законот за финансирање на изград-
бата на хидросистемот Дунав—Тиса—Ду-
нав — — — — — — — — — — 

Исправка на Основниот закон за ловството — 
Исправка на Ооеновнит закон за мерките за 

унапредување на сточарството и за здрав-
ствената заштита на добитокот — — — 

Исправка на Основниот закон за организаци-
јата и финансирањето на запослувањето 

Исправка на Основниот закон за евиденциите 
во областа на трудот — — — — — 

Исправка на Основниот закон за старател-
ството — — — — — — — — — 1025 

Исправка на Решението за југословенските 
стандарди за конфекција — — — — 1025 

1017 

1017 

- 1020 

- 1021 

- 1022 

1022 
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1024 
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