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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕТО И МАТЕРИЈАЛНОТО И ФИНАНСИС-

КОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
НАРОДНА АРМИЈА 

Се прогласува Законот за финансирањето и мате-
ријалното и финансиското работење на" Југословен-
ската народна армија, што го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 15 де-
кември 1965 година. 

П. Р. бр. ̂ 371 
16 декември 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката! 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И МАТЕРИЈАЛНОТО И 
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКАТА НАРОДНА АРМИЈА 
1. Финансирање 

Член 1 
Паричните средства за потребите на Југословен-

ската народна армија се обезбедуваат во сојузниот 
буџет, како и од приходите кои според одредбите од 
овој закон и други прописи и припаѓаат на Југосло-
венската народна армија. 

Во границите на паричните средства што во со-
јузниот буџет И се обезбедуваат на Југословенската 
народна армија се одобруваат и паричните средства 
за финансирање на обврските на" федерацијата во 
областа на народната одбрана што се од непосреден 
интерес за извршувањето на задачите на Југосло-
венската народна армија. — 

Член 2 
Паричните средства за потребите на Југосло-

венската народна армија се обезбедуваат според за-
дачите, организацијата, формацијата и плановите за 
развој на Југословенската народна армија, зависно од 
материјалните можности на општествената заедница. 

- Член 3 
Југословенската народна армија го врши пра-

вото за користење на недвижностите, материјал-
ните средства и добитокот во општествена сопстве-
ност и другите имотни права, што за своите потреби 
ги користат Државниот секретаријат за народна од-
брана, воените единици и воените установи или со 
кои таа ќе се здобие по кој и да е основ (воен 
имот). 

Член 4 
Средствата на Југословенската народна армија 

во смисла на овој закон, покрај воениот имот, оп-
фаќаат и парични средства за потребите на воените 
единици и воените установи, и средства за потре-
бите на Државниот секретаријат за народна одбрана. 

Со средствата на Југословенската народна арми-
ја располагаат, согласно со законот и другите про-
писи, Државниот секретаријат за народна одбрана, 
воените единици и воените установи. 

Член 5 
Во рамките на паричните средства обезбедени 

за потребите на Југословенската народна армија се 
предвидуваат и средства за изградба на станови за 
воени и граѓански лица на служба во Југословен-
ската народна армија, како и за задоволување на 
културните и други заеднички1 потреби на припад-
ниците на Југословенската народна армија. 

Член 6 
Од паричните средства што на Државниот се-

кретаријат за народна одбрана му се одобруваат за 
редовната дејност, можат да се одделат посебни 
средства за организирање и користење на одморот 
на воените лица и граѓанските лица на служба во 
Југословенската народна армија., 

Државниот секретар за народна одбрана ги 
определува, мерилата и начинот на користење на 
средствата од ставот 1 на овој член. 

Член 7 
Паричните средства обезбедени во смисла на 

членот 1 од овој закон, се распоредуваат со финан-
сискиот план на Државниот секретаријат за народна 
одбрана на одделни намени, а во рамките на тие 
намени — на одделни воени единици и воени уста-
нови. 

Член 8 
Паричните средства непотрошени во текот на 

календарската година се пренесуваат во финансис-
киот план на Државниот секретаријат за народна 
одбрана за наредната година. 

Член 9 
Приходите што Југословенската народна ар-

мија ги остварува од продажба на непотребен и 
технички застарен воен имот можат да се употребат 
само за набавка на-воен имот. 

Приходите што на Југословенската народна ар-
мија И припаѓаат врз основа на посебни закони и 
други прописи се користат за финансирање на по-
требите определени со тие закони односно прописи. 

Другите приходи што ги остварува во вршењето 
на својата дејност, Југословенската народна армија 
ги користи за финансирање на своите потреби. 

Член 10 
Државниот секретаријат за народна одбрана, 

воените единици и воените установи се должни 
средствата на Југословенската народна армија да 
ги користат наменски и економично во согласност 
со законот и другите прописи. 
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Член 11 
Државниот секретаријат за народна одбрана, во-

ените единици и воените установи се должни да 
водат евиденција за состојбата и движењето на сред-
ствата што ги користат. 

Член 12 
Амортизација на воен имот не се врши. 
По исклучок, државниот секретар за народна 

одбрана може да определи во воените установи што 
работат според начелата за стекнување и распре-
делување доход да се врши амортизација на воен 
имот, и може да го пропише начинот за пресмету-
вање на амортизацијата. 

Член 13 
Воените единици и воените установи кога во 

сопствена режија изведуваат работи или израбо-
туваат производи за подмирување на потребите на 
Југословенската ч народна армија, ослободени се од 
плаќање обврски спрема општествената заедница за 
тие работи" односно производи. 

На услугите и другите дејности што воена еди-
ница или установа им ги врши на корисниците 
надвор од Југословенската народна армија се плаќа 
данок на промет, ако според општите прописи на 
такви услуги односно дејности се плаќа данок на 
промет. 

Воена установа што работи според начелата за 
стекнување и распределување доход за услугите и 
другите дејности што им ги врши на корисниците 
надвор од Југословенската народна армија плаќа 
обврски спрема општествената заедница според оп-
штите прописи. 

Член 14 
Средствата со кои Југословенската народна ар-

мија располага според одредбите од овој закон, мо-
жат да се здружуваат со соодветните средства на 
други државни органи или организации заради заед-
ничко користење, ако интересите или потребите на 
народната одбрана го бараат тоа. Односите што на-
стануваат од ваквото здружување на средства се,^ 
уредуваат со договор. 

2. Финансиско и материјално работење 
Член 15 

Паричните средства што со сојузниот буџет се 
распоредени за потребите на Југословенската народ-
на армија се пренесуваат на жиро-сметката на Др-
жавниот секретаријат за народна одбрана врз осно-
ва на тримесечни односно месечни планови за 
извршување на сојузниот буџет. 

Член 16 
Финансискиот план на Државниот секретаријат 

за народна одбрана се донесува за календарската 
година. / 

Ако финансискиот план не се донесе пред по-
четокот на годината затоа што сојузниот буџет не 
е донесен до тоа време, финансирањето на потре-
бите на Југословенската народна армија се врши 
привремено, и тоа најдолго за три месеци. 

Привременото финансирање се врши сразмерно 
со средствата користени во истиот период според 
финансискиот план од изминатата година, а нај-
многу до една четвртина од вкупниот износ на сред-
ствата распоредени во тој план. 

Член 17 
Финансискиот план на Државниот секретаријат 

за народна одбрана го донесува државниот секре-
тар за народна одбрана, а материјално-финансиски-
те планови на воените единици и воените установи 
— старешините што ќе ги определи државниот се-
кретар за народна одбрана. 

Член 18 
Во границите на паричните средства распоре-

дени со финансискиот план на Државниот секрета-
ријат за народна одбрана им се утврдуваат, со 
годишни материјално-финансиски планови, парич-
ните средства на воените единици и воените уста-
нови според нивната бројна состојба и нормите на 
следувањата. 

Член 19 
За законита употреба и располагање со сред-

ствата на Југословенската народна армија се од-
говорни, како наредбодавци, државниот секретар за 
народна одбрана и старешините на воените единици 
и воените установи. 

Државниот секретар за народна одбрана е на-
редбодавец за сите средства на Југословенската на-
родна армија. 

Старешините на воените единици и воените 
установи се наредбодавци за средствата на Југосло-' 
венската народна армија што им се ставени на ра-
сполагање. 

Поблиски прописи за посебните должности и 
права на наредбодавците во воените единици и 
воените установи донесува државниот секретар за 
народна одбрана. 

Член 20 
За законита употреба и располагање со сред-

ствата на Југословенската народна армија, покрај 
наредбодавците, -одговорни се и сметкополагачите. 

Кои лица во Југословенската народна армија се 
сметаат како сметкополагачи, како и нивните посеб-
ни права и должности, пропишува државниот се-
кретар за народна одбрана. 

Член 21 
Наредбодавците можат да создаваат обврски во 

границите на износите распоредени со финансиски-
от план односно со материјално-финаксиските пла-
нови. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, држав-
ниот секретар за народна одбрана и од него овла-
стените наредббдавци можат да создаваат обврски 
(да склучуваат договори) што повлекуваат расходи 
за повеќе години, а во границите на паричните сред-
ства предвидени за Југословенската народна армија 
во согласност со општествените планови. 

Во случајот од ставот 2 на овој член мора да 
биде утврден целокупниот износ на обврските, како 
и износите што ќе се исплатат во секоја година. 

Член 22 
Исплатите на товар на средствата од финан-

сискиот план и материјално-финансиските планови 
се вршат врз основа н^ наредба за исплата, што ја 
издава наредбодавецот. 

Наредбодавците издаваат наредби за исплата 
врз основа на документите со кои се утврдува соз-
дадената обврска и височината на износот на ис-
платата. 

Член 23 
Сметкополагачот може да ги врши само оние 

исплати што се засноваат врз закон и прописи до-
несени врз основа на закон. 

Ако сметкополагачот смета дека за извршување 
на исплатата не е исполнет условот од ставот 1 на 
овој член или ако утврди неисправност на наред-
бата за исплата или документите, тој е должен за 
сите оние околности писмено да го предупреди на-
редбодавецот. 

Наредбодавецот може да одреди да се изврши 
исплатата и покрај предупредувањето. Во тој слу-
чај тој е должен писмено да ја повтори наредбата, 
а сметкополагачот да ја изврши. По извршената 
исплата по повторена наредба, наредбодавецот е дол-
жен да му го достави предметот на старешината 
што ќе го определи државниот секретар за народна 
одбрана. 

Сметкополагачот нема да- биде одговорен за из-
вршувањето на повторената наредба според ставот 
3 од овој член. 

Ако старешината од ставот 3 на овој член 
утврди дека обврската по која е извршена исплата 
или самата исплата била незаконита, ќе поведе по-
стапка за надоместок на штетата според одредбите 
од Законот за Југословенската народна армија што 
се однесуваат на материјалната одговорност на во-
ените лица и граѓанските лица на служба во Ју-
гословенската народна армија, и според прописите 
донесени врз основа на овој закон. 
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Државниот секретар за народна одбрана може 
да пропише одредбите од овој член согласно да се 
применуваат и во случаите кога сметкополагачот ќе 
смета дека наредба за располагање со воен имот не 
е во согласност со закон, со пропис донесен врз 
основа на закон или со воените правила. 

Член 24 
Аконтации и аванси можат да се даваат на 

име патни и други трошоци и за работи во режија, 
како и за набавки, работи и услуги, под условите 
и на начинот што ќе ги определи државниот секре-
тар за народна одбрана. 

Член 25 
Воените единици и воените установи можат" за 

вршење текушта исплати да држат готови пари до 
височината на благајничкиот максимум определен 
од државниот секретар за народна одбрана. 

Член 26 
Службата на општественото книговодство — по-

себен органлзационен дел го води општественото кни-
говодство за извршувањето на финан-сискиот план 
на Државниот секретаријат'за народна одбрана и 
материјално-финансиските планови на воените еди-
ници и воените установи. 

Начинот за водење на книговодството од ставот 
1 на овој член го пропишува генералниот директор 
на Службата на општественото книговодство во со-
гласност со државниот секретар за народна одбрана. 

Член 27 ' ' 
Извршувањето на набавки, работи и услуги што 

повлекуваат расходи воените единици и воените 
установи го отстапуваат со јавно наддавање или 
непосредна погодба. 

Јавното наддавање го спроведува комисијата 
што ја именува надлежниот наредбодавец. 

Во кои случаи вршењето на набавки, работи илл 
услуги ќе се отстапува со јавно наддавање или не-
посредна погодба, како и условите за спроведување 
на јавното наддавање, пропишува државниот се-
кретар за народна одбрана 

Член 28 
Надлежниот наредбодавец може да одлучи да 

не прифати ни една од поднесените понуди и да 
распише ново јавно наддавање или набавката, рабо-
тата или услугата да се изврши по пат на непо-
средна погодба ако смета дека цените на понудува-
чите се неповолни, или од други оправдани при-
чини. 

Член 29 
Ако учесниците на јавното наддавање најдат де-

ка нивните интереси се повредени поради тоа што 
јавното наддавање не е извршено според пропишани-
те услови, тие можат во рок од осум дена од денот на 
соопштувањето резултатот од наддавањето д^ ќ 
стават приговор на воената единица односно во-
ената установа што го распишала јавното наддавање. 

Решение по приговорот донесува наредбодаве-
цот на воената единица односно воената установа од 
ставот 1 на овој член во рок од пет дена од денот 
на приемот на приговорот. 

Член 30 
' Кога е обезбедувањето за плаќање набавки, ра-

боти и услуги предвидено со сојузни прописи, Ју-
гословенската народна армија го врши обезбедува-
њето според тие прописи. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, обезбе-
дување за плаќање нема да се врши по договорите 
за изградба на инвестициони објект^-и за набавки 
односно изработка на инвестициона опрема што 
служат за определени потреби на Југословенската 
народна армија. 

Државниот секретар за народна одбрана ќе 
определи кои инвестициони објекти, односно инве-
стициона опрема служи зѓ. определени потреби на 
Југословенската народна армија. 

Член 31 
Воените единици и воените установи можат по 

исклучок да им вршат услуги со надоместок на др-
жавните органи, работните и други организации и 
граѓани. 

За услугите извршени во случаите на потешки 
елементарни непогоди, поголеми опасности за жи-
вотот и здравјето на граѓаните или за безбедноста 
на имотот на граѓаните или работните организации, 
како и во други случаи кога тоа го налагаат оп-
штите интереси, Југословенската народна армита 
ги наплатува само фактичните трошоци. 

/ 

За вршење услуги воените единици и воените 
установи не се должни да се регистрираат ниту да 
водат книговодство според општите прописи за 
работењето на соодветните работни организации. 

Член 32 
Воените единици и воените установи не се дол-

жни на комуналните организации да им плаќаат 
надоместоци за комуналните услуги што самите ги 
вршат. 

Државниот секретар за народна одбрана ќе ги 
определи комуналните услуги што воените единици 
и воените установи ги вршат сами. 

Член 33 
Воениот имот може да биде со определен или 

без определен рок за употреба и рок затнување. 

Член 34 
Воан^имот со определен или без определен рок 

за чување или рок за употреба може да се расхо-
Дува: 

1) ако, е во технички поглед застарен за потре-
бите на Југословенската народна армија; 

2) ако со рентабилни поправки не може да се 
оспособи да и служЛ на својата или на некоја друга 
целесообразна намена; 

3) во други случаи кога интересите на Југосло-
венскаФа народна армија го налагаат тоа. 

Постапката со расходуваниот имот ја пропишува 
државниот секретар за народна одбрана. 

Член 35 
Воен имот се расходува и неговата парична 

вредност се отпишува и во следните случаи: 
1) кога ќе биде уништен поради зараза или 

епидемија; 
2) кога ќе пропадне поради елементарни непо-

годи или други исклучителни околности, без кри-
вица на одговорниот ракувач или наредбодавецот, 
или кај друго лице; 

3) ако до штета дојде без кривица на кое и да 
било лице или одговорното лице не може да се 
утврди; 

4) кога законскиот застапник во застапување, 
користејќи го своето законско овластување, ќе се 
откаже од побарување или од друго барање пред 
спор, во спор или во постапка за извршување. 

Член 36 
Овластените воени старешини во оправдани 

случаи можат да се откажат од наплата на договор-
ни казни, интереси и други побарувања на Југосло-
венската народна армија, како и извршени исплати 
да огласат за ликвидни под условите и на начинот 
што ќе ги пропише државниот секретар за народна 
одбрана. ^ 

Член 37 
За оној воен имот кај кој при чување, манипу-

лирање и транспорт настануваат неизбежни загуби 
во вид на кало, растур, губење, кршење, итн., се 
признава растур. 

Како растур се признава загубата која се движи 
во границите на стопите на растурот, што ги пропи-
шува државниот секретар за народна одбрана или 
од него овластените старешини. 
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3. Правни работи по повод воен имот 
Член 38 

Право за користење на недвижностите што сочи-
нуваат воен имот- може да се пренесе врз опште-
ствено-политичка заедница, работна или друга ор-
ганизација. 

Вршењето на правото за користење на тие нед-
вижности може да се пренесе врз друг сојузен орган. 

Преносот на право за користење може да биде со 
надоместок или без надоместок. 

Член 39 
Недвижности што сочинуваат вбен^имот можат 

да им се даваат во закуп или на бесплатно користе-
ње, на определено или неопределено време, на оп-
штествено-политички заедници, раб,отни и други 
организации. 

Член 40 ^ 
Недвижности што сочинуваат воен имот можат 

да им се отуѓуваат со надоместок на граѓани, нивни 
здруженија, општествено-политички организации и 
граѓански правни лица, ако тие можат да се здо-
биваат со таков имот. v 

Надвижност што сочинуваат воен имот можат 
да им се' даваат во закуп на граѓани и граѓански 
правни лица, ако тие можат да земаат таков имот. 
во закуп. 

Член 41 
Ако определена недвижност само со еден дел 

сочинува воен имот, во поглед на останатиот дел 
од таа недвижност правото на предимствено ку-
пување о името на федерацијата го има Држав-
ниот секретаријат за наредна одбрана или воената 
единица односно воената установа што ќе ја овласти 
државниот секретар за народна одбрана. 

Ако носителот на правото за користење или 
сопственикот на делот од недвижност што не со-
чинува воен имот има намера да го продаде тој дел, 
тој е должен да му го понуди претходно на орга-
нот од ставот 1 на овој член. 

Ако органот од ставот 1 на овој член во рок 
од 60 дена од денот на соопштувањето на понудата 
не изјави дека ја прифаќа понудата, понудувачот 
може да му ја продаде недвижноста на друг, но 
само под истите услови или за повисока цена. 

Одредбите од претходните ставови согласно се 
применуваат и во случај кога носителот на право 
за користење или сопственикот на дел од недвиж-
ност кој не сочинува воен имот има намера да го 
даде тој дел во закуп. 

Тужба поради повреда на правото на предим-
ствено купување може да се поднесе во рок од 
една година од денот на извршениот пренос во 
земјишните книги, односно во рок од шест месеци 
од денот кога воената единица односно воената уста-
нова штС го врши правото на користење на дру-
гиот дел од недвижноста узнала за договорот за 
закуп. 

Член 42 \ 
За установување право на службеност на недвиж-

ностите што сочинуваат воен имот потребна е со-
гласност од државниот секретар за народна одбрана 
или од лице што тој ќе го овласти. 

Државниот секретар за народна одбрана или 
овластеното лице може дг одбие да даде соглас-
ност ако установувањето на службеноста би можело 
да им нанесе штета на интересите на народната 
одбрана. 

Член 43 
Воените единици и воените установи можат 

според прописите донесени од државниот секретар 
за народна одбрана да вршат продажба на матери-
јални средства што не им се неопходни. 

Материјални средства можат да им се продадат 
на граѓани или граѓански правни лица, ако тие 
според прописите можат да се здобијат со право на 
сопственост на такви средства. 

Заради продажба на материјални средства можат 
да се организираат посебни продавници, како воени 
установи. 

Член 44 
Материјални средства можат да им се даваат на 

послуга или во закуп на општествено-политички за-
едници, работни и други организации. 

Член 45 
Правните работи по повод воен имот ги склу-

чува државниот секретар за народна одбрана или 
лице што тој ќе го овласти. 

Член 46 
Општите прописи за прометот на недвижности 

се применуваат и на правните работи по повод нед-
вижности што сочинуваат воен имот, ако со овој 
закон не е пропишано поинаку. 

4. Контрола 
Член 4^ 

На контрола подлежи целокупното материјал-
но и финансиско работења во Југословенската на-
родна армија. 

Контролата ја вршат овластените лица на Ју-
гословенската народна армија. 

Контролата на материјалното и финансиското 
работење се спроведува на начинот регулиран со 
Законот за. општественото книговодство и со прописи-
те донесени врз основа на него. 

5. Завршна сметка 
Член 48 

По истекот на годината се составува завршна 
сметка на Државниот секретаријат за народна од-
брана. ' % ч 

Со завршната сметка конечно се утврдуваат 
приходите и расходите на Југословенската народ-
на армија за односната година. 

Завршната сметка се составува согласно со 
прописите што ги донесува надлежниот сојузен 
орган. - . 

Завршните сметки на воените единици и во-
ените установи се составуваат на начинот и во 
роковите што ги пропишува државниот секретар 
за народна одбрана. 

6. Преодни и завршни одредби 
Член 49 

Се овластува државниот секретар за народна 
одбрана да донесе поблиски прописи: ,за составу-
вање, донесување и извршување на финансискиот 
и материјално-финансиските планови во Југосло-
венската народна армија; за овластување за рас-
полагање со воениот имот кај воените единици и 
воените установи; за начинот на распоредување и 
користење на средствата на Југословенската на-
родна армија; за вршење набавки, работи и услуги; 
за постапката за вршење пренос, продажба и да-
вање на послуга и во закуп на воен имот, за пос-
тапката за расходување воен имот и отпис на па-
рични побарувања, како и за постапката за отка-
жување од наплата на договорни казни, интереси 
и други побарувања на Југословенската народна 
армија; за роковите на траење и поделбата на ка-
тегории на воениот имот; за книговодството и еви-
денцијата на средствата на Југословенската на-
родна армија. 

До донесувањето на прописите од ставот 1 на 
овој член, а најдоцна до 31 мај 1966 година ќе се 
применуваат досега важечките прописи, доколку не 
се во спротивност со овој закон. 4 

Член 50 
Со денот иза влегувањето во сила на овој за-

кон престанува да важи Уредбата за материјал-
ното и финансиското работење во Југословенската 
народна ормија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
20/56 и 31/58). 

Член 51 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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902. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам ' 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗ-
ГРАДБАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАД-
БАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ ОБЈЕКТИ ОД 

0 9 6 6 ДО 1970 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за изградбата и финанси-

рањето на изградбата на електроенергетските об-
јекти од 1906 до 1970 година, што го усвои Сшузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 15 
декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 10 декември 1965 година. 

П. Р. бр. 365 
16 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузнана скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗГРАДБАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗ-
ГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ ОБЈЕК-

ТИ ОД 1966 ДО 1970 ГОДИНА 
Член 1 

За покривање на кусоците во постојното про-
изводство и остварување ново производство на 
енергија, со овој закон се уредува начинот на фи-
нансирање на изградбата на објектите со кои до 
крајот на 1970 година ќе се обезбедат нови капа-
цитети за год,ишно производство на електрична 
енергија од околу 5.400 GWh и на јаглен од околу 
12,5 милиони тона првенствено за потребите на 
термоелектраните. 

Како изградба на објектите од ставот 1 на 
овој член (во понатамошниот текст: изградба на 
објектите) се ^подразбира изградбата на нови и про-
ширувањето ^на постојните капацитети за произ-
водство и, пренос на електрична енергија и за про-
изводство на јаглен првенствено за потребите на 
термоелектраните. 

Член 2 
Средства за изградба на објектите ќе обезбе-

дат инвеститорите во соработка со заинтересира-
ните стопански и други работни организации, де-
ловните банки и ЈугослоавенСката ,инвестициона 
банка на начинот определен со 'овој закон, а во 
согласност со прописите за давање кредити. 

Член 3 
Од средствата на федерацијата наменети за 

инвестиции во стопанството ќе му се доделат на 
кредитниот фонд на Југословенската инвестицио-
на банка, како учество на федерацијата во финан-
сирањето на изградбата на објектите, средства 
што му одговараат на износот од 20% од догово-
рената вредност на објектите, заради учество на 
Југословенската инвестициона банка во кредити-
рањето на тие објекти. 

Средствата од ставот 1 на овој член Југосло-
венската инвестициона банка ќе ги употреби з,а 
учество во кредитирањето на изградбата на објек-
тите до износот од 20% од вредноста на одделен 
објект. ч 

Југословенската инветициона банка ќе одобру-
в.а кредити за изградба на објектите под услов со 
Изградбата на тие објекти да се обезбеди ново про-
изводство на електр-ична енергија, и тоа најмалку: 
во 1969 година 2^00 GWh. во 1970 година 4.200 GWh, 
а во 1971 година 5.400 GWh. 

Југословенската инвестициона, банка ќе уче-
ствува во финансирањето на изградбата на објек-

тите само ако тие претставуваат оптимално и нај-
економично решение за стопанството во целина, а 
водејќи сметка за задоволувањето на потребите од 
енергија во одделни региони. 

Член 4 
Југословенската инвестициона банка е одговор-

на финансирањето на изградбата на објектите да 
се врши според одредбите од овој закон и е долж-
на во договорите за кредит да предвиди рокови и 
други услови за кредитирање со кои се обезбедува 
производство на електрична енергија во количина-
та предвидена во членот 3 став 3 од овој закон. 

Југословенската инвестициона банка ќе дава 
кредити за изградба на објектите под услов корис-
никот на кредитот да се обврзе на плаќање до-
говорна казна ако во договорениот рок не оствари 
производство во договорената количина. Височина-
та на договорната казна се определува според ко-
личината fca неоствареното производство. 

Член 5 
Средствата од членот 3 став 1 на овој закон со 

кои Југословенската инвестициона банка учеству-ва 
во финансирањето на изградбата на објектите мо-
жат да се користат САМО ОД почетокот 9а 1968 го-
дина до крајот на 1970 година. , 

Средствата од ставот^ 1 на овој член ќе му се 
доделат на кредитниот фонд на Југословенската 
инвестициона банка од 1968 до 1970 година во ви-
сочина на обврските што стасуваат во тие години 
по договорите што Југословенската инвестициона 
банка ќе ги склучи во смисла на овој закон. 

Член 6 
За обезбедување средства за изградба на 

Јектите, претпријатијата за производство и пренос 
на електрична енергија се должни да ги депони-
р а а т \ к а ј банката средствата на својот деловен 
фонд формирани од распределбата на доходот по 
завршните сметки за 1965. до 1969 година, како и 
средствата на амортизацијата формирани од 1 ја-
нуари 1965 година до 31 декември 1970 година, ако 
овие средства не се ангажирани со договори склу-
чени до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 

Со републички закон ќе се определи процентот 
на средства што мораат да се депонираат според 
ставот 1 од овој член и банката кај која се "де-
понираат тие средства. 

Средствата од ставот 2 на овој чле,н ќе ги упо-
треби банката кај која се- депонирани тие само за 
кредитирање на изградбата на објектите. 

Член 7 
Банките кај кои се депонирани средствата од 

членот 6 на овој закон се должни да им ги стават 
тие средства на располагање на вложувачите во 
определени годишни износи почнувајќи од 1971 го-
дина, со тоа што ромот за ставање на располагање 
да не може да биде подолг од 15 години, сметајќи 
од 1 јануари 1971 година. . 

Нк средствата депонирани според одредбите на 
членот 6 од OBОЈ закон банките плаќаат интерес по 
стопа од 5% годишно. 

Член 8 
Покрај средствата, од чл. 2, 3 и 6 на овој закон, 

за финансирање на изградбата на објектите ќе се 
обезбедат и дополнителни средства. 

Со посебен сојузен закон, во согласност со оп-
штите прописи за финансирање инвестиции, ќе се 
регулираат обемот, изворот и начинот за обезбеду-
вање на дополнителните средства. 

Обемот на дополнителните средства не може да 
изнесува повеќе од 2% од износот на исплатите 'за 
инвестициони вложувања на територијата на од-
делна република од 1966 до 1970 година. 

Во основицата за утврдување на дополнител-
ните средства не влегуваат инвестиционите вложу-
вања во областа на производството и преносот на 
електрична енергија, во областа на производството 
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и преработката на јаглен, нафта и природен гас 
— со основната преносна мрежа (гасоводи), во об-
ласта на образование^ културата, науката, здрав-
ството, социјалното осигурување и социјалната за-
штита, како и исплатите за инвестициони вложу-
вања заради одржување. станбени згради. 

Дополнителните средства ќе се употребат пре-
ку деловните банки како учество во финансира-
њето на изградбата на објектите. 

Член 9" 
' Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

903. 

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

/ 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОРОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ф 

Се прогласува Законот за дополненија на Зако-
нот за средствата на стопанските организации, што 
го усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 15 декември 1965 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор од 10 декември 1965 
година. 

П. Р. бр. 369 
16 декември 1965 година 

Белград 
1 Претседател на. Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕД-

СТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во законот за средствата на стопанските орга-

низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61, 30/62 
и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65) во 
членот 59 став 1 по точката 5 се додава нова точка 
6, која гласи: 

„6) за организирање и користење одмор на ра-
ботните луѓе;". 

Досегашната точка 6 станува точка 7. 

Член 2 
Во членот 63 на крајот на ставот 2 точката се 

заменува со запирка и се додаваат зборовите: /,како4 

и да определи да можат на ^работниците од. сред-
ствата за заедничка потрошувачка да им се испла-
туваат средствата за користење годишен одмор и 
во готови пари и да ги утврди мерилата по кои на 
работниците ќе им̂  се вршат исплати во готови 
пари ". 

Член 3 
По исклучок од одредбата на членот .24 став 2 

од Законот за средствата на стопанските организа-
ции, стопанските организации вложат во 1966 година 
доходот остварен во таа година да го користат и-за 
организирање и користење одмор на работниците, 
и тоа најмногу до 1,5% од вкупно исплатените лич-
ни доходи, со тоа тие да бидат должни според за-
вршната сметка за 1966 година од остварениот доход 
да издвојат во фондот на заедничката потрошу-
вачка и соодветни средства за покривање на изно-
сот користен во текот на таа година. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1966 година. 

904. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВУВАЊЕТО НА ИНТЕ-
РЕСОТ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за установувањето на 
интересот на фондовите во стопанството, што. го 
усвои 'Сојузната скупштина на седницата на Соју-
зниот собор од 15 декември 1965 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 10 декември 1965 
година. 

П. Р. бр. 376 
16 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВУВА-
ЊЕТО НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОНДОВИТЕ ВО 

СТОПАНСТВОТО 
Член 1 

Во Законот за установувањето на интересот на 
фондовите во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/61 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 5/65, 15/65 и 35/65) во членот 7 став 5 зборовите: 
„во комуналното стопанство" се заменуваат со збо-
ровите: „во дејностите од членот 76 ,на овој закон". 

Член 2 
Во членот 76 зборовите: „управување и одржу-

вање станбени згради", се заменуваат со зборовите:^ 
„стопанско работење (стопанисување) со станбени 
згради". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на об јавувањето^ „Службен лист на СФРЈ". 

905. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ СТО-

ПИ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 
Се прогласува Законот за дополненија на За-

конот за интересните стопи на фондовите во сто-
панството, што го усвои Сојузната скупштина на -
седницата на Сојузниот собор од 15 декември 1965 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 
декември 1965 година. 

П. Р. бр. 375 
16 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕ-

СНИТЕ СТОПИ НА ФОНДОВИТЕ ВО 
СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за интересните стопи на фондовите 

во стопанството („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/63) 
во членот 2 се додава нов стада 2, кој гласи: 

„Сојузниот секретар за индустрија и трговија, 
во спогодба со сојузниот секретар за финансии, по 
потреба, поблиску ги утврдува дејностите што о п а -
ѓаа т во производството на производи на црната ме 
талургија од 'точката 3 нa ставот 1 од овој член." 

Член 2 ^ 
Во членот 3 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„Банките не плаќаат интерес на делот од кре-

дитниот фонд што се користи за кредитирање ин-
вестиции во дејностите од членот 76 на Законот за 
установувањето на интересот на фондовите во сто-
панството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/61 и 13/63 
и „Службен лист на СФРЈ"; бр. 5/65, 15/65 и 35/65)." 

Член 3 
Одредбата на членот 1 од овој закон ќе се при-

менува од I август 1965 година. 
Член 4 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

906. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕД-

СТВА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 
Се прогласува Законот за дополнение на Зако-

нот за издвојување средства за станбена изградба, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 15 декември 1965 година и на 
седницата' на Стопанскиот собор од 10 декември 
1965 година. 

П. Р. бр. .377 
16 декември 1965 година 

Белград ' 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУВА-

ЊЕ СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 
Член 1 

Во Законот за издвојување средства за станбена 
изградба („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65) по 
членот 1 се додава нов член 1а, кој гласи: 

„Средствата од членот 1 на овој закон се издво-
јуваат при секоја исплата на аконтации на лич-
ните доходи на работниците во текот на годината, 
исплата на личните доходи на работниците по за-
вршната сметка и секоја друга исплата на сред-
ства од кои се плаќа придонес од личниот доход 
од работен однос, како и при секоја исплата на пен-
зиски и инвалидски примања. 

Средствата од ставот 1 на овој член можат да 
се користат за намените според овој закон веднаш 
по издвојување на посебни сметки. 

; Средствата од членот 1 став 1 на овој закон 
можат да се' депонираат ка ј која и да било деловна 
банка врз која собранијата на опш,тествено-поли-
тичките заедници, врз основа на Законот за пре-
станок на важењето на Законот за финансирањето 
на станбената изградба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/65), ги пренесле средствата од фондовите за 
станбена изградба. 

Ако корисникот не ги депонира издвоените сред-, 
ства кај некоја од деловните банки од ставот 3 на 
овој член, тие средства се депозити по видување на 
онаа деловна банка врз која е пренесен фондот за 
станбена изградба на општината на чија територија 
е седиштето на корисникот на средствата." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1966 година. 

907. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈАТА ЗА ПАТИШТА 

Се прогласува Законот за дополнение на Основ-
ниот закон за претпријатијата за патишта, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 15 декември 1965 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 10 декември 1965 
година. 

П. Р. бр. 374 
16 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПАТИШТА 
Член 1 

Во Основниот закон за претпријатијата за пати-
шта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61 и 53/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/65) во членот 27 
став 2 на крајот на точката 2 точката се заменува 
со точка и запирка и по тоа се додаваат две нови 
точки, кои гласат: 

,,З) за друмски моторни возила што во сообра-
ќајот на градските улици и на патиштата во насел-
би комуналните стопански организации исклучиво 
или претежно ги користат за вршење на својата 
комунална дејност (градски сообраќај, градска чи-
стота, водовод и канализација, дистрибуција на 
електрична енергија и јавно осветление и сл.); 

4) за друмски моторни возила на странски ди-
пломатски и конзуларни претставништва, ако е 
ослободувањето од овој надоместок предвидено со 
меѓународна спогодба или ако поетов реципроцитет." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Одредбата на точката 3 од ставот 2jja овој член 

согласно се применува и на противпожарните мо-
торни возила на професионалните противпожарни 
единици, противпожарните единици на добровол-
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ните противпожарни друштва, како и на противпо-
жарните моторни возила на противпожарните еди-
ници на работните организации што имаат против-
пожарна служба организирана според важечките 
прописи за заштита од пожар." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

908. 

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

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

ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРАНА 

Се ,прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Основниот закон за пензиското осигурување, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата 
на Сојузниот собор ,од 15 декември 1965 година и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор 
од 9 декември 1965 година. 

П. Р. бр. 366 
16 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за пензиското осигурување 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64) во членот 
31 став 1 по зборовите: „пензискиот основ" се до-
даваат зборовите: „односно личниот доход". 

Во истиот член по ставот 2 се додава нов став 
3, кој гласи: 

„(3) За воени осигуреници на кои пензијата 
им се определува од платите и додатоците утврде-
ни со прописите за платите на подофицерите, офи-
церите и воените 'службеници, највисокиот износ на 
пензискиот основ односно личниот доход од кој 
може да се определи пензија според овој закон, го 
определува собранието на Југословенската заедни-
ца на социјалното осигурување." 

Член 2 
Во членот 127 ставот 3 се менува и гласи: 
„(3) Времето поминато во работен однос со не-

полно работно време, освен случаите од ставот 2 
на овој член, ако осигуреникот работел со најмал-
ку една половина од пропишаното полно работно 
време, се смета во стаж на осигурување: 

1) со половина траење — ако се во прашање 
периоди пред почетокот на применувањето на 
овој закон; 

2) во траење што му одговара на вкупниот број 
часови на таква работа остварени во одделна го-
дина пресметани на полно - работно време — ако 
се во прашање периоди по почетокот на примену-
вањето на овој закон." 

По ставот 4 се додава нов став 5. кој гласи: 

„(5) Заради здобивање со право врз основа на 
стаж на осигурување наполнет по остварување на 
пензијата, на уживателите на старосна пензија во 
стажот на осигурување им се смета времето поми-
нато во работен однос по пензионирањето: 

1) во периоди пред почетокот на применува-
њето на овој закон — само акзо во редовен работен 
од,нос работеле со полно работно време; 

2) во периоди по почетокот на применувањето 
на овој закон — иако работеле со најмалку поло-
вина од пропишаното полно работно време — со 
примена на точката 2 од ставот 3 на овој член." 

Член 3 
Одредбите на чл. 1 и 2 на овој закон ќе се 

применат и на пензиите определени односно пре-
ведени во периодот од 1 јануари 1965 година до 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ." 

909. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 / од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА НА НОСИТЕ-
ЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941" 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за правата на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941", што го усвои Сојузната скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 15 декември 19G5 
година и на седницата на Социјално-здравствениот 
собор од 9 декември 1965 година. 

П. Р. бр. 372 
16 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републичката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА 
НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕ-

НИЦА 1941" 

Член 1 
Во Законот за правата на носителите на „Пар-

тизанска споменица 1941" („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 15/56) во членот 11 по ставот 2 се додаваат два 
нови става, кои гласат: 

„Средствата за ,давање надоместоци на сообра-
ќајните стопански организации за искористените 
повластици од ставот на овој член се обезбедуваат 
во сојузниот буџет. 

Сојузниот секретар за финансии, во согласност 
^со сојузниот секретар за сообраќај и врски, ќе го 
пропише начинот за исплатување надоместокот на 
сообраќајните стопански организации за искористе-
ните повластици од ставот 1 на овој член." 

Член 2 
v Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1966 година. 
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910. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕС-
ТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЛИЦАТА ШТО ИМААТ ПРАВО НА ПОВЛАСТИЦА 
ВО ВОЗЕЊЕТО ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ГОДИ-
ШНИОТ ОДМОР И НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ ПОВЛАСТИЦИ ВО ПАТНИЧКИОТ 

СООБРАЌАЈ 

Се прогласува Законот з^ престанок на важе-
њето на Одлуката за лицата што имаат право на 
повластица во возењето при користењето на годи-
шниот одмор и на Одлуката за определување по-
властици во патничкиот сообраќај, што го усвои 
Сојузната скупштина на седмицата на Сојузниот 
собор од 15 декември 1965 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 10 декември 1965 година. 

П. Р. бр. 367 
16 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ЛИЦАТА ШТО ИМААТ ПРАВО НА ПОВ-
ЛАСТИЦА ВО ВОЗЕЊЕТО ПРИ КОРИСТЕЊЕТО 
НА ГОДИШНИОТ ОДМОР И НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОВЛАСТИЦИ ВО ПАТНИЧ-

КИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Одлуката за лицата што имаат право на повла-

стица во возењето при користењето на годишниот 
одмор („Службен '"лист на ФНРЈ", бр. 13/61), како 
и Одлуката за определување повластици во пат-
ничкиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/61) освен нејзините одредби за бесплатен превоз 
на пратениците на Сојузната скупштина (точка 1 
под в) под 1 и точка 2 под б), за повластиците во 
превозот на слепи лица (точка 1 под б) под 1, точка 
2 под а) под 1 и точка 3 под а) под 3) и за повлас-
тиците за поединечни патувања на ученици и сту-
денти за време на школување (точка 1 под^ б) под 
6 и точка 4), престануваат да важат. 

Одредбата за повластиците за поединечни па-
тувања на ученици и студенти за време на шко-
лување од ставот 1 на овој член ќе. престане да 
важи на 31 август 1966 година. 

Средствата за давање надоместок на сообра-
ќајните стопански организации за искористени 
повластици на пратениците на Сојузната скуп-
штина и на слепите лица се обезбедуваат во со-
јузниот буџет. 

Надоместокот за повластиците што учениците 
и студентите ќе ги искористат за поединечни па-
тувања за време на школување од 1 јануари до 
31 август 1966 година ќе им се исплати на сообра-
ќајните стопански организации од средствата фор-
мирани до 31 декември 1965 година врз основа на 
Одлуката за средствата за давање надоместок на 
сообраќајните стопански организации за повласти-
ците во патничкиот сообраќај во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63) на начинот, 
предвиден со таа одлука и прописите донесени 
врз основа на неа. 

Член 2 
Народните херои, носителите на ордените: Ка-

раѓорѓева ѕвезда со мечеви, Бел орел со мечеви и 
Златна мед ал ја на Обилиќ, носителите на Парти-
занска споменица 1941, воените од војните и мир-
новремените воени инвалиди и понатаму го имаат 
правото на повластици во патничкиот сообраќа./, 
јшто им е признаено според посебни сојузни про-
писи. 

Член 3 
Лице што според законот покрај својата рабо-

та може да употребува и работа на други лица 
(член 131 од Основниот закон за работните односи)1 

должно е на работникот што ќе заснове со него ра-
ботен однос, пред почетокот на користењето на го-
дишниот одмор, наместо повластица во возење што 
тој ја уживал според Одлуката за лицата што 
имаат право на повластица во возењето при ко-
ристењето на годишниот одмор, да му исплати из-
нос во височина од 2% од неговиот вкупен нето 
личен доход што му го исплатило во периодот од 
12 месеци пред месецот во кој работникот почнува 
да го користи годишниот одмор. Овој износ' му се 
исплатува на работникот секоја година. 

Износот од ставот 1 на овој член должни се 
правните и физичките лица од членот 130 став 4 
на Основниот закон за работните односи да им го 
плаќаат и на работните луѓе што со лична работа 
им врјшат услуги, (настојници и управители на 
згради, куќни помошнички И др.). 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1966 година. 

911. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци^ 
ја листичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 15 декември 1965 година и на седницата^ 
на Стопанскиот собор од 10 декември 1965 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОТАЦИЈА НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ ОД СРЕД-

СТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Од средствата на стопанските резерви на фе-
дерацијата што ^се формираат според членот 7 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1965 го-
дина, И се доделува на Заедницата н,а Југословен-
ските железници без обврска за враќање дотација 
во износ од 19.726 милиони динари. 

2. Износот од точката 1 на оваа одлука и изно-
.сот од точката 1 на Одлуката за доделување сред-
ства од стопанските резерви на федерацијата, АС 
бр. 256 од 15 март 1965 година („Службен лист на . 
СФРЈ", бр. 12/65) сочинуваат конечен износ на до-
нацијата на Југословенските железници за 1965 
година. ч 

3. Износот од точката 1 на оваа одлука влегува 
во вкупниот приход на железничките транспортни 
претпријатија. 

4. Износот од точката 1 на оваа одлука Заед-
ницата на Југословенските железници ќе го распо-
реди-на железничките транспортни претпријатија 
според основите и мерилата на Заедницата за ра-
спределба на заедничките транспортни приходи. 

5. Заедницата на Југословенските железници е 
должна по приемот на износот од точката 1 на оваа 
одлука веднаш да и го врати на Југословенската инве-
стициона банка износот на кредитот примен врз 
основа на Одлуката за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата на Југословен-
ската инвестициона банка за давање бескаматен 
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кредит на Заедницата на Југословенските железни-
ци („Службен "лист на СФРЈ", бр. 29/65). 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 508 

16 декември 1965 година 
Белград 

Претседател ^ 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ^ с. р. 
Претседател Претседател 

на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

912. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 15 декември 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од, 24 ноември 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЈУЗНИОТ 
БУЏЕТ ЗА 1365 ГОДИНА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕ-
ЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО СПРО-
ВЕДУВАЊЕТО НА САНИТАРНИТЕ МЕРКИ ВО 
ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА ДОБИТОКОТ 

1. Од средствата на стопанските резерви на фе-
дерацијата што се формираат според членот 7 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1965 го-
дина се пренесува во сојузниот буџет за 1965 година 
износот од 2.700 ,милиони динари за извршување 

х на обврските на федерацијата во спроведувањето 
на санитарните мерки во областа на заштитата на 
добитокот. Со овие средства располага Сојузниот 
секретаријат за земјоделство и шумарство. 

2. Ако износот од точката 1, на оваа одлука не 
се потроши во потполност до крајот на 1965 година 
за наведените цели, остатокот ќе им се врати на сто-
панските резерви на федерацијата. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 507 

16 декември 1965 година 
Белград 

Претседател^ 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседател Претседател 

на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

913. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-

јалистичка Федератина Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 15 декември 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 10 декември 1965' годиш, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОБЕЛЕЖЈАТА НА НОВИТЕ БАНКНОТИ И 

КОВАНИ ПАРИ 
... ЈфЏнеЦфцг 

1. Во Одлуката за обележјата на новите банкно-
ти и ковани пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 

33/65) во точката 3 став 2 зборовите: „6,3 грама" 
се заменуваат со зборовите: „3,8 грама", а бројот; 
„25" се заменува со бројот: „21,8". 

2. Во точката 4 став 2 уводна реченица, по 
зборот: „вредноста" се додава зборот: „и". 

3. Во точката 5 став 1 зборовите: „91% бакар и 9% 
алуминиум" се заменуваат со зборовите: „85% бакар, 
14,5% цинк и 0,5% алуминиум"/ 

Во истата точка став 2 зборовите: „2 грама" се 
заменуваат со зборовите: „1,5 грама", а бројот: „18" 
се заменува со бројот: „16". 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 518 ' 

16 декември 1965 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседател Претседател 

на Стопанскиот собор, на Сој-узниот собор, 
Осман Карабеговиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

914. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
а во врска со членот 40 став 3 од Основниот закон 
за електростопанството, Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 15 декември 1965 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 24 
ноември 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТО-

ПАНСТВО 
Статутот на Заедницата на југословенското 

електростопанство, што го донесе собранието на 
Заедницата на југословенското електростопанство 
на својата седница од 26 октомври 1965 година, се 
потврдува. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 473 

16 декември 1965 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседател Претседател 

на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

915. 
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, 
20/65, 29/65 и 33/65), во врска со членот 9 ст. 1 и 2 
од Законот за стоковните резерви на федерацијата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/57, 30/61 и 6/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА КОМПИРОТ, 

КРОМИДОТ И ГРАВОТ ЗА 1966 ГОДИНА 
1. Со оваа одлука се определуваат гарантирани 

цени на компирот, кромидот и гравот за 1966 година 
и се пропишуваат начинот и условите под кои Ди-
рекцијата за исхрана е должна да ги преземе ко-
личините на компир, кромид и грав чија испорака 
^"договорена помеѓу организации што се занима-
ваат со производство или имаат производствена со-
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работка — кооперација со индивидуални земјодел-
ски производители (во- понатамошниот текст: про-
изводители) и организации што се занимаваат со 
промет на стоки (во понатамошниот текст: купу-
вачи). 

2. На производителот му се обезбедува гаранти-
рана цена, и тоа за: 

Вид Сорта Квалитет Дин/kg 
1) компир „У^гента" 

(позен) „Бинтје" 
„Дезире" 
„Цветниќ" и 
„Игов" X 55 

II 45 
,.Ела". „Боран" 
„Волтман" 
„Вирџинија" 
„Мажестик" 
„Добрињ" и 
„Меркур" I 40 

II 35 
2) кромид „Домашен погачар" 

„Птуј ски" и 
„Мако" (банки кромид) I 60 

3) грав „Тетовец" и 
„Метохиски" екстра 250 

I 220 
„Градиштанец" 
„Трешњевец" 
„Препеличар" и 
„Ципро" екстра 220 

I 200 
„Бел Оријаш" I 180 
„Пасулица" 
„Перла" и 

у,,Сумпораш" I 170 
Квалитетот на производите од ставот 1 на оваа 

точка мора да му одговара на квалитетот пропишаа 
во Правилникот за квалитетот на овошјето, зе-
ленчукот и печурките и производите од овошје, зе-
ленчук и печурки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/64 и 25/65). 

3. Договор за испорака на компир, кромид и 
грав производителот и купувачот ќе склучат до I 
март 1966 година, со тоа цените да не можат да 
бидат пониски од цените од точката ""2 на оваа од-
лука. 

4. Договорот од точката 3 на оваа од/rvKa 
производителот' е должен да it го достави на Ди-
рекцијата за исхрана, заради евиденција, во рок 
од 7 дена од денот кога е склучен. 

5. Дирекцијата за исхрана е должна, по це-
ните и условите од точката 2 на оваа одлука, да 
ги преземе договорените количини компир, кромид 
и грав, само: 

1) ако договорот склучен помеѓу производите-
лот и купувачот и е доставен зарадр! евиденција 
во рокот од точката 4 на оваа одлука; 

2) aiCo купувачот во договорениот рок не ги 
преземе купените количини компир, кромид и 
грав и ако производителот во рок од 7 дена од 
денот кога купувачот бил должен да ги преземе 
тие количини производи и стави барање на Ди-
рекцијата за исхрана да ги преземе таа; 

3) ако договорот од точката 3 "на оваа одлука 
покрај предметот содржи и цени и одредба за ро-
кот за испорака и количината. 

Дирекцијата за исхрана е должна да го пре-
земе од производителот компирот, кромидот и гра-
вот во рок од 20 дена од денот кога го примила 
барањето од производителот за преземање. 

6. Ако Дирекцијата за исхрана не го преземе 
компирот, кромидот и гравот во рокот од точката 
5 став 2 ,на оваа одлука, таа е должна на произ-
водителот, покрај цената од точката 2 на оваа од-
лука, да му ги надомести и сите трошоци што ги 
имал производителот поради непреземање на тие 
производи во определениот рок. 

7. Цената од точката 2 на оваа одлука се под-
разбира франко вагон или магацин на натовар-

ната станица на производителот, или франко ма-
гацин на производителот, или франко магацин или 
камион тврд пат, по избор на купувачот, а без ам-
балажа. 

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

Р. п. бр. 166 
9 декември 1965 година ' 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

916. 
Врз основа на членот 64 став 1 точка 1 од Зако-

нот за стопанско-планските мерки во 1965 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 19/65, 
20/65, 29/65 и 33/65), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК ПРОИЗВЕДЕНИ 

ВО 1966 ГОДИНА 
4 1. Стопанските организации што се занимаваат 

со промет или преработка на овошје или зеленчук: 
ќе го купуваат. од стопанските организации или 
установи што произведуваат ово,шје или зеленчук 
сами или во кооперација со индивидуални земјо-
делски фоизводители следното овошје односно зе-
ленчук, по цените кои за 1966 година не можат да 
бидат пониски од: 

Вид и сорта Квалитет Дин./kg 
1) слива: пожегача-браница екстра 55 

I квалитет 50 
2) црвен домат — конзумен: 

сите видови од попозни 
берби екстра 45 

I квалитет 40 
II квалитет 30 

— индустриски 20 
3̂  пиперка: сите сорти 

бабушки и туршијари од 
полезни берби 
— конзумна бабушка I квалитет 75 

II квалитет 65 
— конзумна туршијара I квалитет 60 

II квалитет 50 
4) зелка: сите позни сорти I квалитет 22 

II квалитет 18 
Цените 6д ставот 1 на оваа точка важат само 

за овошјето и зеленчукот наведени во тој став за 
кои "е склучен договор за производство и испорака 
до 1 март 1966 година, а во^ кој се означени и ко-
личината и рокот за испорака на овошјето и зе-
ленчукот. 

2. Цените од точката 1 став 1 на оваа одлука 
се подразбираат за 1 килограм, франко магацин, 
вагон, шлеп или друго превозно средство во ме-
стото на продавачот, по избор на купувачот, а без 
амбалажа. 

3. Цените од точката 1 став 1 на оваа одлука 
важат за овошјето""и зеленчукот наведени во тој 
став чиј квалитет му одговара на квалитетот (про-
пишан во Правилникот за квалитетот на овошјето, 
зеленчукот и печурките и производите од овошје, 
зеленчук и печурки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/64 и 25/65). 

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

Р. п, бр. 167 
9 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 



(Страна 1860 - Број 65 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 22 декември 1965 

917, 
Врз основа на членот 94 од Основниот закон за 

мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ И ЗА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 
ПРЕГЛЕД НА ДОБИТОК, ПРОИЗВОДИ ОД ДО-
БИТОК, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ВО ПРОМЕ-

ТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА 
1. За вршење задолжителен ветеринарно-сани-

тарен преглед на граничните премини, при увозот, 
извозот и провозот на добиток, производи од до-
биток, суровини и отпадоци и предмети со кои 
може да се пренесува зараза во прометот преку 
границата, се наплатува надоместок, и тоа: 

1) за вагонски, камионски, бродски и авионски 
пратки: 

а) за пратки на млеко и млечни производи, 
црева, коски, рожина, пердув, волна, крмни смесови 
и рибино, крвно или коскено брашно — до 10 тона 
4.000 динари, а за секој понатамошен тон по 200 ди-
нари; 4 

б) за други пратки — до 10 тона 5.000 динари, 
а за секој понатамошен тон по 250 динари; 

2) за денковни пратки: 
а) за секое грло крупен добиток односно за 

секои започнати 10 грла ситен добиток или 50 пар-
чиња живина — по 700 динари; ж 

б) за производи, суровини и отпадоци^ од до-
биток — до 5 долета 400 динари, а за секој пона-
тамошен колет по 100 динари. 

Вкупниот надоместок за една денковна пратка 
добиток, производи, суровини или отпадоци од до-
биток не може да изнесува повеќе од надоместокот 
пропишан за таа пратка ако таа би се отпрем^ла 
како вагонска, камионска, бродска или авионска 
пратка. ^Ч^ 

За добиток кој се претопува пешки надоместокот 
се плаќа како за^енковни пратки добиток (одред-
ба под 2 под а); -— 

3) за преглед на остатоци од товар по чистење 
на брод односно шлеп — 10.000 динари по брод од-
носно шлеп. , 

2. За извршен преглед на пратки на добиток, 
производи, суровини и отпадоци од добиток во про-
воз (транзит), се плаќа надоместок на влезниот 
граничен премин. 

3. За извршен преглед на сено, слама и про-
стирка, што ја придружуваат пратката на добиток, 
производи, суровини и отпадоци од добиток при 
увоз, извоз и провоз, не се плаќа надоместок. 

4. Средствата од надоместоците од точката 1 на 
оваа одлука се уплатуваат во корист на посебната 
сметка на Сојузниот секретаријат за земјоделство 
и шумарство и служат за подмирување на трошо-
ците за задолжителна контрола на добиток, произ-
води, суровини и отпадоци од добиток и за спро-
ведување на мерките при увозот, извозот и про-
возот. 

5. Средствата од точката 4 на оваа одлука се 
користат за вршење редовната дејност на републич-
ките органи на управата надлежни за работите на 
ветеринарната инспекција при вршење задолжи-
телна контрола на добиток, производи, суровини и 
отпадоци од добиток и при спроведување на мер-
ките при увозот, извозот и провозот, како и за 
средствата на опрема и средства за посебни намени 
за вршење на тие работи. ' 

Височината на средствата што им припаѓаат на 
надлежните републички органи за вршење на ра-
ботите од точката 4 на оваа одлука ја определува, 
на предлог од старешината на републичкиот орган 
на управата надлежен за земјоделството, сојузниот 
секретар за земјоделство и шумарство, во зависност 
од фактичните трошоци за 'вршење на тие работи. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлу^та за надоместо-
ците за ветеринарно-санигарни прегледи на доби-
ток, производи од добиток, суровини и отпадоци во 
промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62) освен 
одредбите на точ. 2 и 3, кои важат до донесување 
на републичките прописи во смисла на членот 57 
став 2 од Основниот закон за мерките за унапреду-
вање на сточарството и за здравствената заштита 
на добитокот. ' ' t 

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1966 година. 

Р. п. бр. 168 
9 декември 1965 година 

"Г Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

918. 

Врз основа на членот 39 став 5 од Основниот 
закон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ И ЗА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 
ПРЕГЛЕД НА РАСТЕНИЈАТА ПРИ УВОЗОТ И 

ИЗВОЗОТ 

1. За вршење задолжителен преглед на расте-
нијата: при увозот и извозот се плаќа Надоместок, 
v тоа: 

1) за "вагонски и камионски пратки — до 10 тона 
З.ООО динари по вагон односно камион, а за секој 
понатамошен тон односно започнат тон над 10 тона 
по 300 динари; 

2) за бродски пратки 150 динари по тон; 
3) за денковни пратки до 5 колета — 300 динари 

по колет, а над 5 колета — за секој понатамошен 
колет по 150 динари, но не повеќе од надоместокот 
кој се плаќа за вагонски и камионски^ пратки; 

4) за пратки на дрвни производи (трупци, ре-
жана граѓа, јамска граѓа и друго дрво) — 100 ди-
нари за ,секој кубен метар; 

5) за празна амбалажа од растениско потекло 
која се враќа а која служела за отпремање на прат-
ки растенија — 50% од износот на соодветниот на-
доместок под 1, 2 и 3 на овој став; 

6) за помошни прегради од штици на брод, што 
од бродот се Отстрануваат по употребата — 500 ди-
нари за 1 кубен метар; 

7) за преглед на остатоци од товар од расте-
ниско потекло по чистењето - - 10.000 динари по 
брод односно шлеп. 

Ако увозникот односно извозникот бара преглед 
на амбалажа за стоки што не подлежат на задол-
жителен преглед, се плаќа надоместок како за ва-
гонски односно бродски пратки. 

Ако извозникот не ги приготви благовремено 
стоките за задолжителен преглед, а инспекторот за 
заштита на растенијата ќе излезе на местото на 
прегледот во определеното време, извозникот е дол-
жен на име денгуба да плати износ од 2.000 динари 
по еден час. 

2. Износите на надоместокот што се остваруваат 
со вршење задолжителен преглед на -растенијата 
при увозот и извозот се уплатуваат во корист на 
посебната сметка на Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство и служат за подмиру-
вање на трошоците на задолжителната контрола на 
растенијата при увозот и извозот и за спроведува-

' ње на мерките при увозот, извозот и провозот. 
3. Средствата ,од точката 2 на оваа одлука се 

користат за вршење на редовната дејност на репу-
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бличките органи на управата надлежни за работите 
на инспекцијата за заштита на растенијата при вр-
шење задолжителна контрола на растенијата при 
увозот и извозот и при спроведување на мерките 
при увозот, извозот и провозот, како и за средства 
на опрема, и средства за посебна намени за вршење 
на тие работи. 

Височината на средствата што им припаѓаат 
на надлежните републички органи за вршење на 
работите^од точката 2 на оваа одлука ја определува, 
на предлог од старешината на републичкиот орган 
на управата надлежен за земјоделството, сојузниот 
секретар за земјоделство и шумарство, во зависност 
од фактичните трошоци за-вршење на тие работи. 

Средствата од ставот 1 на оваа точка се распо-
редуваат според општите прописи за средствата за 
работа на. органите на управата и според одредбите 
од Основниот закон за заштита на растенијата' од 
болести и штетници. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи точката 1 од Одлуката 
за надоместоците за вршење здравствена ј^онтрола 
на растенијата при увозот, извозот и внатрешниот 
промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/61),^ точ. 
2 до 5 важат до донесување на републичките ћро-
писи за определување на височината на надоме-
стокот за вршење задолжителни прегледи во вна-
трешниот промет. 

- 5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
.1986 година. ф 

Р. п. бр. 169 
9 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, c v p . 

919. 
Врз основа на членот 105 од Основниот закон 

за водите („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), во 
согласнот со сојузниот секретар за труд, сојузниот 
секретар за земјоделство и шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К ^ 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА И ЗА ДРУГИТЕ УСЛОВИ 
ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ВОДОСТО-

ПАНСКИ ИНСПЕКТОРИ 
Член 1 / 

Со овој правилник се определуваат стручната 
спрема и другите услови што мораат да ги испол-
нуваат водостопански инспектори во републичкиот, 
покраинскиот односно општинскиот орган надлежен 
за работите на водостопанската инспекција. 

Член 2 
Работи на републичр! односно покраински во-

достопански инспектор може да врши лице што има 
завршен втор степен на технички факултет (гра-
дежен отсек) и најмалку 10 години работно искуство 
на работите на водостопанството, и што е физички 
способно за вршење на работите на теренската слу-
жба. 

Работи на општинскиот водостопански инспек-
тор може да врши лице што има завршен втор сте-
пен на технички факултет (градежен отсек) и нај-
малку 5 години работно искуство на работите на 
водостопанството односно завршено средно техничко 
училиште од градежна насока и најмалку 10 години 
работно искуство на работите на водостопанството, 
и што е физички способно за вршење теренска 
служба. 

Физичката способност на водостопанскиот ин-
спектор се докажува со уверение што го издава 
лекар на здравствена установа. 

t t Член 3 
СВОЈСТВОТО на водостопански инспектор се утвр-

дува со легитимацијата на водостопански инспектор. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
6. бр. 325—46 

7 декември 1965 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Јоже Инголич, с. р. 

920. 

Врз основа на членот 54 став 1 од Законот за 
посадата на бродавите на југословенската трговска 
морнарица („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65), во 
согласност со сојузниот секретар за -внатрешни ра-
боти, сојузниот секретар за сообраќај и врски про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОМОРСКИТЕ КНИШКИ И ДОЗВОЛИТЕ ЗА 

УКРЦУВАЊЕ 

I. општи одредби 
Член 1 

Како член на посада на брод на југословенската 
трговска морнарица, може да се. укрца лице што 
има поморска книшка или дозвола за укрцување 
издадена'според одредбите од овој- правилник. 

Член 2 
Поморска книшка мораат да ^маат југословен-

ски државјани укрцани како членови на посада на 
брод на југословенската трговска морнарица во 
служба на палуба, служба на машина, служба за 
врска и во општата служба како готвачи или 
нели ери (собари), а дозвола за укрцување — дру-
гите членови на посада на таков брод. 

На рибарски брод и технички пловен објект по-
морска книшка мораат )ja имаат оној број членови 
на посада што како најмал број се пропишани за 
сигурноста на пловидбата на таков брод односно 
пловен објект. 

Член 3 
Поморската книшка и дозволата за укрцување 

се лични -исправи на лицето на кое му се издадени. 
Со поморската книшка се докажува стручната 

спрема на поморец; положбата што поморецот ја за-
зема на бродот и траењето на запослувањето на 
бродот. 

Со дозволата за укрцување се докажува свој-
ството во кое е поморфцот укрцан на бродот и тра-
ењето на запослувањето на бродот. \ 

Поморската книшка служи и-како патна ис-
права (пасош) во случаите и под'условите опреде-

I лени во членот 10 став 3 од Законот за посадата на 
бродовите на југословенската трговска морнарица. 

Член 4 
Поморска книшка и дозвола за укрцување 

можат да му се издадат на лице што наполнило 15 
години живот. 

По исклучок, поморска книшка и дозвола за 
укрцување можат да му се издадат и на лице по-
младо од 15 години, но не помладо од 14 години, 
и тоа: 

1) ако се укрцува на брод на кој посадата ја 
сочинуваат исклучиво членови на неговото семеј-
ство; 

2) ако укрцувањето на брод би било за такво 
лице полезно и би и одговарало на неговата здрав-
ствена и физичка состојба. 

Член 5 
Поморската книшка и дозволата за укрцување 

ги издава лучката капетанија, ако со републички 
пропис не е опоелелено па ги издава ЛОУГ орган 
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на управата надлежен за работите на безбедноста 
на пловидбата. 

Органот од ставот 1 на овој член води евиден-
ција за издадените поморски книшки и дозволи за 
укрцување. 

Член 6 
Поморската книшка и дозволата за укрцување 

се издаваат на обрасците што се напечатени кон 
овој правилник и се негов составен дел. 

Поморската книшка и дозволата за укрцување 
мораат да бидат составени на еден од јазиците на 
народите на Југославија и на англиски јазик. 

И. Содржина и пополнување на поморската книшка 
и дозволата за укрцување 

Член 7 
Образецот на поморската книшка содржи: 

j 1) натпис: „Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија" со втиснат државен грб и 
назив: „Поморска книшка"; 

2) ознака и број на серијата, како и број под 
кој е воведена поморската книшка во уписникот на 
издадените поморски книшки; 

3) име и презиме, датум (ден, месец и година), 
место, општина и република на раѓањето и држав-
јанство на имателот на поморската книшка; 

4) личен опис, живеалиште (место, општина и 
република), место за фотографија и потпис на има-
телот на поморската книшка. 

Образецот на поморската книшка ги содржи и 
следните рубрики: 

1) рубрика „Оспособување во трговската мор-
нарица" во која се запишуваат податоци за тоа за 
која работа односно служба на брод имателот "на 
поморската книшка е оспособен, како и секое по-
доцнежно оспособување со кое ќе се здобие или 
ќе му се признае во трговската морнарица по из-
давањето на поморската книшка, со назначување 
на исправата врз основа на коja е утврдено оспосо-
бувањето, на називот на органот што ја издал таа 
исправа и на бројот и датумот на издавањето !на 

'исправата; 
2) рубрика „Потврда за лекарскиот преглед" 

— ЕО која се запишуваат податоци за тоа која 
здравствена установа односно лекар го издал уве-
рението за здравствената способност на имателот 
на поморската книшка за вршење определена слу-
жба на брод, со назначување на службата што е 
способен да ја врши на бродот; 

3) рубрика „Крвна група" - во која се запишу-
ваат податоци за крвната група на имателот на 
поморската книшка, заверени со потпис од лекар и 
со печат од надлежната здравствана установа; 

4) рубрика „Визи" — во која се внесуваат визи 
за патување во странство; 

5) рубрика ",,Поранешни укрцувања" - во која 
се внесуваат податоци за времето на траењето на 
поранешните укрцувања според категоријата на 
пловидбата (долга пловидба, голема крајбрежна 
пловидба, мала крајбрежна пловидба, пловидба по 
југословенското крајбрежно море и локална пло-
видба"; 

6) рубрики „Укрцан" и „Искрцан" — во кои се 
внесуваат податоци за укрцувањето односно покр-
ивањето на имателот на поморската книшка по^ 
издавањето на книшката, со назначување на: лут 
ката и датумот на украдувањето односно искрцу-
вање^ , својството'во кое имателот на книшката 
е укрцан, името и видот на бродот, името на луката 
на уписот на бродот, бруто тонажата на бродот, 
видот на погонот и силата на погонската постројка 
(IKS), категоријата на пловидбата, како и времето 
што имателот на книшката го поминал на одделен 
брод; 

7) рубрика „Одземање на овластувањето" — во 
која се внесуваат податоци за одземањето на овла-
стувањето за вршење работи на определено звање 
на брод (бревет), кој орган, кога и под кој број го 
донесол решението за одземање на овластувањето 
и за кое време, број и датум на издаденото овла-

стување за односното звање и назив на органот што 
го издал; 

8) рубрика „Забелешки". 
Податоците од точ. 3 и 4 на ставот 1 од. овој 

член се запишуваат во поморската книшка со пе-
чатни букви. 

Член 8 
Дозволата за укрцување ги содржи податоците 

од членот 7 став 1 на овој правилник и фотогра-
фија на имателот на дозволата, како и рубрики: 
„Потврда за лекарскиот преглед", „Крвна група" 
„Укрцан", „ИскрцаѕГ! и „Забелешки". Во тие руб-
рики се внесуваат податоците што се предвидени 
за внесување во соодветните рубрики на образецот 
на поморската книшка. 

Во дозволата за укрцување можат, по потреба, 
да се внесуваат и други податоци од членот 7 на 
овој правилник. Тие податоци се внесуваат во ру-
бриката „Забелешки". 

Член 9 
Лице што бара поморска книшка е должно кон 

барањето за издавање поморска книшка да при-
ложи: 

1) "извод од книгата на родените — ако писме-
ното барање го поднесува по пошта, односно лич-
ната карта да ја поднесе на увид — ако барањето 
го предава лично; 4 

2) лекарско уверение дека е телесно и душевно 
здраво и способно за вршење определена служба 
на брод, издадено според важечките прописи за 
здравствениот надзор над членовите на посада на 
бродовите на југословенската^ трговска морнарица; 

3) исправа за оспособувањето со кое се здобил 
во трговската морнарица и потврда за поранешните 
укрцувања: 

4) две фотографии во големина 6X4,5 cm. 
Ако барање за издавање поморска книшка 

поднесуваа сопстредшк на брод, тој е должен кон 
барањето да поднесе и доказ за тоа дека е сопстве-
ник на бродот. 

Ако барање за издавање поморска книшка под-
несува лице помладо од 15 години, тоа е должно кон 
барањето да поднесе, покрај исправите од ставот 1 
на овој член, и писмено одобрение од родителите или 
старателот односно старателскиот орган, а ако тоа 
барање го поднесува лице помладо од 15 годиш! 
што сака да се 'укрца на брод на кој посадата ис-
клучиво ја сочинуваат членови на неговото семеј-
ство '— уште и доказ дека посадата на бродот ја 
сочинуваат исклучиво членови на неговото семејство. 

Член 10 
Лице што бара дозвола за укрцување е должно 

кон барањето за издаваше дозвола за укрцување да 
ги приложи исправите од членот 9 став 1 точ. 1 и 
2 на овој правилник, како и две фотографии во 
големина 6X4,5 еп:. 

Ако дозвола за укрцување бара странски, др-
жавјанин или лице без државјанство, тоа е должно 
кон барањето за издавање дозвола за укрцување 
да приложи и одобрение од Сојузниот секретаријат 
за внатрешни работи, со кое му е одобрено да може 
да биде член на посада на брод на југословенската 
трговска морнарица (член 8 од Законот за посадата 
на бродовите на југословенската трговска морна-
рица). ^ 

Ако барање за издавање' дозвола за укрцување 
поднесува лице помладо од 15 години, тоа е должно 
кон барањето да ги поднесе, покрај исправите од 
ставот 1 на овој член, и исправите од членот 9 став 
3 на овој правилник. 

Член 11 
Фотографијата на имателот .на поморска кни-

шка или дозвола за укрцување мора да биде Еерна 
и јасна и со лик во вид на биста.'Имателот на по-
морска книшка мора на фотографијата да биде во 
цивилна облека и гологлав. 

Фотографијата не смее да биде постара од една 
година. / 

На горниот дел од фотографијата залепена на 
поморската книшка односно на дозволата за укр-
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цување се втиснува сув жиг на органот, што ја 
издал поморската книшка односно дозволата за 
укрцување, и тоа така што жигот да опфати и дел 
страна од книшката" односно дозволата. 

Член 12 ' 
Фотографијата на имателот на" поморска кни-

шка односно дозвола за,укрцување мора да се за-
мени со нова фотографија во следните случаи: 

1) кога изгледот на имателот на поморската 
книшка односно дозволата за укрцување повеќе не 
му одговара на неговиот изглед на фотографијата 
залепена на 'поморската книшка односно на дозво-
лата за укрцување или кога таа фотографија ќе 
стане неупотреблива; , 

2) по истекот на десет години од денот на изда-
вањето на поморската книшка односно дозволата 
за укрцување. 

За замена на фотографијата во случајот од точ-
ката 1 став 1 на овој член одлучува органот што ја 
издал поморската книшка односно дозволата за 
укрцување. 

Новата фотографија се залепува покрај старата 
фотографија со назначување на датумот на зале-
пувањето, а старата фотографија се прецртува со 
две накрсни црти со црвено мастило и под неа се 
става белешка дека е фотографијата поништена. 

Член 13 
По издавањето на поморска книшка односно 

дозволата за укрцување податоците предвидени со 
овој правилник за внесување во поморската книш-
ка односно во дозволата за укрцување г^ внесуваат, 
и тоа: " / 

1). податоците за укрцување и искрцување на 
заповедник на брод — носителот на правото за 
користење односно сопственикот на бродот, или 
бродарот; 

2) податоците за укрцување и искрцување дру-
ги членови на посада — заповедникот на бродот 
или офицер што го заменува; 

3) податоците за крвната група — овластениот 
лекар во здравствената установа; 

4) другите податоци "— органот надлежен за 
издавање на поморската книшка односно дозво-
лата за укрцување, а во странство — југословен-
ското дипломатско или конзуларно представниш-
тво односно дипломатското или конзуларното прет-
ставништво на држава овластена да ги застапува 
интересите на југословенските државјани. 

Член 14 
Секое внесување податоци во поморската кни-

шка и дозволата за укрцување мора да биде за-
верено со потпис од овластеното лице и со печат 
на бродот, органот или работната организацијо. 
Под потписот се испишува "во заграда со печатни 
букви презимето и името на потписникот. 

Лучката капетанија, а ако е укрцувањето од-
носно искрцување^ извршено во странство — ју-
гословенското дипломатско или конзуларно прет-
ставништво односно дипломатското или конзулар-
ното претставништво на држава овластена да ги 
застапува интересите на југословенските држав-
јани, заверува дека податоците за укрцување или 
искрцување внесени во поморската книшка одно-
сно во дозволата за укрцување им одговараат на 
податоците за укрцување или искрцување вне-
сени во пописот на посадата. 

Член 15 
Ако заповедник на брод укрца како член на 

посада или искрца лице во лука на држава ЕО 
која нема југословенско дипломатско или кон-
зуларно претставништво односно дипломатско или 
конзуларно претставништво на држава овластена 
да ги застапува интересите на југословенските др-
жавјани — во поморската книшка односно во до-
зволата за укрцување, наместо заверката од чле-
нот 14 став 2 од овој правилник, ќе внесе белешка 
дека е укрцувањето односно искрцување^ запи-
шано во бродскиот дневник, со назначување на 
страната од бродскиот дневник на која е извршено 
запишувањето. Таквата белешка заповедникот на 

бродот ia заверува со свој потпис и со печат на 
бродот. 

Член 16 
При искрцување на член на посада времето на 

траењето на службата-на бродот се запишува во 
поморската книшка односно во дозволата за укр-
цување со броеви и букви. 

Член 17 
Органите од членот. 14 став 2 на овој правил-

ник се должни да го известат органот на упра-
вата што ја издал поморската книшка односно 
дозволата за укрцување за^секоја заверка на по-
.датоци за укрцување или искрцување, внесена 
во поморската книшка односно во дозволата зЗ. 
укрцување, како, и за податоци за лекарски пре-
глед и за квалификации со кои се здобиле чле-
нови на посадата. 

Член 18 
Ако странски државјанин, укрцан. како член 

на посада на брод на југо,словенската трговска 
морнарица, има исправа за" укрцување издадена^ од 
орган на државата чиј, државјанин е тој а бара 
во таа исправа да се внесат податоци за траењето 
на запослувањето на бродот на југословенската 
трговска морнарица, заповедникот на бродот е 
должен да ги внесе тие податоци во исправата за 
укрцување и да ги потврди со свој потпис и со 
печат на бродот. 

Во поглед на заверкава на податоците од ста-
вот 1 на овој член важат одредбите од членот 14 
став 2 и членот 15 на овој правилник. 

Член 19 
Ако имателот на поморска книшка односно до-

звола за укрцување го "промени името или пре-
зимето^ порано запишаното име или презиме во 
книшката односно дозволата ќе се прецрта со цр-
вено мастило и над него ќе се' запише ново. 

III. Замрзнување на поморската книшка и дозволата 
за укрцување 

Член 20 
Поморската книшка односно дозволата за 

укрцување ќе се замени со нова: 
1) кога ќе се пополнат рубриките со податоци; 
2) кога ќе се изаби во толкава мера да стане 

неупотреблива; 
3) кога ќе се загуби. 

Член 21 
Лице што ќе ја загуби поморската книшка или 

дозволата за урфцување или на друг начин ќе 
остане без неа, должно е веднаш да му го пријави 
тоа на органот што книшката односно дозволата ја 
издал и да поднесе барање за издавање нова кни-
шка односно дозвола. 

Член 22 
v Во новата поморска книшка се внесуваат сите 
податоци за поранешните укрцувања. 

Ако, е порано издадената поморска книшка по-
полнета или станала неупотреблива, податоците за 
поранешните укрцувања -што ги содржи таа се 
пренесуваат во новата книшка, со назначување 
на бројот и датумот на издавањето на старата кни-
шка и на органот што ја издал. 

Член 23 
Ако нова поморска книшка односно дозвола 

за укрцување се издава од причина што е порано 
издадената книшка односно дозвола пополнета или 
станала неупотреблива, порано издадената по-
морска книшка односно дозвола за укрцување се 
одзема и се уништува. 

IV. Преодна и завршна одредба 
Член 24 

Поморските книшки и дозволите за укрцуван=е 
издадени врз основа на порано ^важечките прописи 
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ќе важат додека не бидат заменети со нови к н и ш -
ки односно дозволи. 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 2681/65-8 
25 ноември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

v за сообраќај и врски, 
^ Милијан Неоричиќ, с р. 

Образец на поморска книшка 
(формат 150 X НО mm) 

(во тврд повез) 

(Прва страна на кориците) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА 'ФЕДЕРАТИВНА 
% РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Грб на СФРЈ 

ПОМОРСКА КНИШКА 

(Втората страна на кориците — останува празна) 

(Прва внатрешна страна) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Грб на ,СФРЈ 

Ознака и број на серијата 
у. бр. 1 -

ПОМОРСКА КНИШКА 

Презиме 
Име , 
Место и датум на раѓањето . 
Општина 
Реп,ублика 
Државјанство 

Има страници 

(Втора внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата 

Л И Ч Е Н О П И С 

Раст Нос 
Лице Уста 
Коса Мустаќи — 
Очи : Брада 
Особени знаци 

ЖИВЕАЛИШТЕ 

Место о 
Општина 
Република 

(Трета внатрешна страна) 
Ознака и број на серијата 

(Место за фотографија во големина 6 X 4.5 cm) 
(Потпис на имателот на поморската книшка) 

Оваа книшка е издадена од 
Во на 19 

(Потпис на овластеното лице) 

Среда, 22 декември 1965 

' (Четврта внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата 

ОСПОСОБУВАЊЕ ВО ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА 

Имателот на оваа книшка е оспособен во трговската 
морнарица за 
врз основа на - издадено од 

под бр. на 
на - - 19 

(Потпис на овластеното лице) 

ОСПОСОБУВАЊЕ ВО ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА 
\ 

Имателот на оваа книшка е оспособен во тровската 
морнарица за 1 

врз основа на издадено од 
под бр... на 

на - 19 — -
(Потпис на овластеново лице) 

(Петта внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата 

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД 

Според лекарското уверение издадено од 
в о — ^ П О д бр. на 19 
иматеЈгот на оваа книшка е способен за служба на 
брод, и тоа: 
на палуба — на машина — во службата за врска — 
во општа служба. 
Во на 19 

(Потпис на овластеното лице) 

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД 

Според лекарското уверение издадено од 
во под бр. - на 
19 имателот на оваа книшка е способен за 
служба на брод, и тоа: на палуба — на машина -
во служба за врска — во општа служба. 
Во на — ? 19 

(Потпис на овластеното лице) 

(Шеста внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата 

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД 

Според лекарското уверение издадено од 
во под бр. на 19 
имателот на оваа книшка е способен за служба на 
брод, и тоа: на палуба — на машина — во служба 
за врска — во општа служба. 
Во : на : 19 

(Потпис на овластеното лице) 

КРВНА ГРУПА 

Кивна група 
Fh  
Во на ^ 19 

(М. П.) 

(Потпис на лекарот) 

-(Седма внатрешна страна) 
Ознака и број на серијата 

В И З И 

^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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(Осма внатрешна страна) 
Ознака и број на серијата 

ПОРАНЕШНИ УКРЦУВАЊА 
Вкупното време на траењето на пловидбата на бро-
довите што пловат во границите на: 
долгата пловидба години месеци 

дена 
големата крајбрежна пловидба 
месеци дена 
малата крајбрежна пловидба -
месеци дена 
пловидбата по југословенското 
крајбрежно море 1 

месеци : дена 
локалната пловидба 
месеци дена 
Во на 

години 

години 

години 

години 

19-

(Потпис на овластеното лице) 

(Деветта внатрешна страна) 
Ознака и број на серијата 

Во луката 
Во својство на 
На бродот 
BRT  

У К Р Ц А Н 
на 19-

Лука на уписот 
— IKS  

Вид на бродот 
Категорија на пловидбата 

Вид на погонот -

w (Потпис на заповедникот на бродот) 

Се слага со податоците од Пописот на посадата 
издаден од - во под бр. 
на 1 19 
Во на 19-

И С К Р Ц А Н 
Во луката 
Службата изнесува 

дена. 

на 
години 

(Прва внатрешна страна) 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Грб на СФРЈ 

Овнака и бројот на серијата 
3. бр. 

ДОЗВОЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
Презиме 
Име 
Место и датум на раѓањето 

Општина 
Република 

Заверка на лучката капетанија од-
носно на југословенското дипло-
матско или конзуларно претстав-

ништво' 

19 
месеци 

(Потпис на заповедникот на бродот) 
Во на : 19 

Заверка на лучката капетанија од-
носно на југословенското дипло-
матско или конзуларно претстав-

ништво 

(Десетта внатрешна страна) 
Ознака и број на серијата 

ОДЗЕМАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕТО 

(Единаесети внатрешна страна) 
Ознака и број на серијата -

З А Б Е Л Е Ш К И 

Образец на дозвола за укрцување 
(формат 150 X НО mm) 

(во тврд повез) 

(Прва страна на кориците) 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Грб на СФРЈ 

ДОЗВОЛА ЗА УКРЦУВАЊЕ 
(Втората страна на ,кориците — останува празна) 

Државјанство 
Има страници 

(Втора внатрешна страна) 
Ознака и број на серијата 

Р а с т -
Лице -
Коса -
Очи — 

Л И Ч Е Н О Д И С 
Нос — 
Уста -

Особени знаци 

Мустаќи 
Брада — 

ЖИВЕА-ЛИШТЕ 
Место 

Општина 
Република 

(Третта внатрешна страна) 
Ознака и број на серијата 
(Место за фотографија во големина 6 X 4,5 cm) 

Потпис на имателот на дозволава) 

Оваа дозвола е издадена од 
во на 19 

(Потпис на овластеното лице) 

(Четврта внатрешна страна) 
Ознака и број на серијата 

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД 
Според лекарското уверение издадено од 
в о П О д бр. ,на 19-
имателот на оваа дозвола е способен за служба на 
брод. 
Во на 19 

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД 
Според лекарското уверение издадено од 
во под бр. на 19-
имателот на оваа дозвола е способен за служба на 
брод. 
Во - : ; на 19 

(Петта внатрешна страна) 
Ознака и број на серијава 

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД 
Според лекарското уверение издадено од 
Е 0 Под бр. на 19 
имателот на оваа дозвола е способен за служба на 
брод. 
Во на 19 

(Потпис на овластеното лице) 
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КРВНА ГРУПА 
Крвна група г 
Rh  
Во на 1— 19-

(ML-П.) 1 

(Потпис на лекарот) 

(Шеста внатрешна страна) 
Ознака и број на серијата 

У К Р Ц А Н 
Во луката на 19 
Во својство на 
На брод^ 1 Лука на уписот 
BRT IKS  
Вид на бродот Вид на погонот 
Категорија на пловидбата 

(Потпис на заповедникот на бродот) 

Се слага со податоците од Пописот на посадата 
издаден од р во под бр. 
на . 19 
Во на 19 
^ Заверка на лучката капетанија од-

носно на југословенското дипло-
матско или конзуларно претстав-

ништво 

И С К Р Ц А И 
Во луката -— на 19— 
Службата изнесува години месеци 

дена. 

(Потпис на заповедникот на бродот) 
Во на 19 

Заверка на лучката капетанија од-
носно на југословенското дипло-
матско или конзуларно претстав-

ништво 

(Седма внатрешна страна) 
Ознака и број на серијата 

ЗАБЕЛЕШКИ 

921. 

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, 20/65,-29/65 и 33/65), 
во спогодба со сојузниот секретар за финансии, со-
јузниот секретар за индустрија и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ВО ОБЛА-
СТА НА ИНДУСТРИЈАТА, ТРГОВИЈАТА И УГО-
СТИТЕЛСТВОТО ПРИ ЧИЕ ФИНАНСИРАЊЕ НЕ-
МА ДА СЕ ВРШИ ИЗДВОЈУВ-АЊЕ СРЕДСТВА НА 
ПОСЕБНА СМЕТКА КАЈ СЛУЖБАТА НА ОП-

ШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
1. Објекти при чие финансирање, во смисла на 

членот 35 став 1 од Законот за стопанско-планските 
мерки во 1965 година (во понатамошниот текст: За-
конот), не се врши издвојување средства на посебна 
сметка кај Службата на општественото книговод-
ство се: 

а) објектите во областа на индустријата (член 
35 став 1 тон. 1 и 9 од Законот), и тоа: 

1) топланите распоредени под 812—60 на Но-
менклатурата за распоредување на стопанските и 
други организации и државните органи според деј-
ностите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/62 и 12/63) 
и топланите што во состав на индустриски орга-
низации, електростопански заедници и дистрибу-

тивни претпријатија Овозможуваат комбинирано 
користење на топлотна енергија за производство на 
електрична енергија и затоплување; 

2) електростопанските објекти за напон од 35 
kW и над 35 kW, и тоа: далноводи^, трафостани-
ците и расклопните постројки; 

3) објектите за производство на пластични маси, 
и тоа за производство на фенол-крезол-формалде-
хидни и меламински карбомидни смоли; 

б) објектите во областа на трговијата (член 35 
став 1 точка 21 од Законот), и тоа: 

1) објектите за сместување на земјоделски и 
прехранбени производи: силосите, кошевите, скла-
довите, магацините и други простории односно об-
јекти што служат за сместување, чување и одр-
жување на земјоделски прехранбени производи; 

2) продажниот простор за трговијата на мало: 
деловните простории односно -објекти во кои се 
врши продажб.а на стоки на мало (продавници, сто-
ковни куќи, самопослуга, подвижни продавници, 
КИОСЦИ, автомати, сергии и др.), како. и прирачните 
магацини во кои се приготвуваат и се чуваат стоки 
за продажба на мало; 

в) објектите во областа на угостителството со 
кои се унапредува туристичкиот промет на странци 
(член 35 став 1 точка 22 од Законот), и тоа: 

1) хотелите, рестораните и други објекти на-
менети за сместување и исхрана на странски ту-
ристи, колите за спиење и ручање и објектите на 
туристичките патнички аг,енции; 

2) плажите, паркиралиштата, гаражите, спорт-
ските терени и други објекти за забава, што служат 
за странски туристички промет, ф им припаѓаат на 
објектите од одредбата под 1 под в) на оваа точка; 

3) патничките автобуси и автомобили^ моторните 
чамци, и други помали пловни објекти на угости-
телските и туристичките организации шф) се зани-
маваат со туристички промет, а служат за потре-
бите на странскиот туристички промет; 

4) опремата за објектите од одредбите под 1 и 2 
под в) на оваа точка; 

5) пристапните патишта и водоводните и кана-
лизационите инсталации и уреди, што ги поврзу-
ваат објектите од одредбите под 1 и 2 под в) на 

. оваа точка со јавни "патишта односно со комунална 
водоводна и канализациона, мрежа. 

2. Одредбите од точката 1 на оваа наредба не 
се однесуваат на административните и управните 
згради и на опремата на тие згради, туку врз нив 
се применуваат одредбите од Наредбата за зградите 
кои се сметаат како административни односно 
управни згради и што се смета како отпочнување 
на нивната изградба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/65). 

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

Бр. 6858/1 
26 ноемвои 1965 -година 1 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хакија Поздерац, с. р. 

922. 
Врз основа на членот 41 став 2 и чл. 43, 45 и 

164 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („^Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65), во согласност 
со сојузниот секретар за индустрија и трговија, со-
јузниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА И МАТЕ-

РИЈАЛИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА 
1. Во Наредбата за условите за увоз на опрема 

и материјали за инвестициска изградба („Службен 
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лист на СФРЈ", бр. 31/63) во точката 1 став 1 збо-
ровите: „30 милиони динари пресметано во динари 
според званичнот курс" се заменуваат со зборовите: 
„150 милиони динари сметано според званичниот 
курс, односно ако се има намера преку еден дома-
шен увозник или од еден странски продавач да се 
увезе опрема чија вкупна вредност го надминува 
тој износ". 

2. По точката 1 се додава нова точка 1а, која 
гласи: 

,Да. Опремата од точката 1 став 1 на оваа наред-
ба може да се увезе без претходно извршено соби-
рање на понуди или без претходно одржано јавно 
наддавање: 

1) ако од страна на надлежниот државен орган 
се издвоени посебни средства за увоз .на определена 
опрема; 

2) ако се увезува опрема врз основа на странски 
кредит чие давање е условено со увоз на комплетна 
или делумно определена опрема; 

3) ако се увезува опрема во врска со откупена 
лиценца и со договорени технолошки постапки; 

4) ако се увезува опрема заради комплетирање 
на постојна опрема што со неа функционално сочи-
нува целина; 

5) ако се увезува веќе употребена опрема/4 

Овластената банка утврдува дали е исполнет 
некој од условите од ставот 1 на оваа точка. 

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

П. бр. 5074 
15 ноември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, с. р. 

923. 

Брз основа на точката 5 од Одлуката за опре-
делување премии за кравјо млеко во 1965 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65), во согласност 
со сојузниот секретар за финансии, сојузниот се-
кретар ч за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОБЛИС-
КИТЕ УСЛОВИ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ ЗА КРАВЈО МЛЕКО ВО 

1965 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за поблиските услови и постап-
ката за отсварување на премиите за кравјо млеко 
во 1965 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/65) 
по точката 3 се додава нова точка За, која гласи: 

„За. Премиите од точката 1 на Одлуката се 
исплатуваат од 15 декември 1965 година за кравјо 
млеко од следниот квалитет (стандард): 

1) да. произлегува од здрави крави и ништо да 
не му е додадено на млекото ниту одземено; 

2) да е од еднолична, непроѕирна бела до жол-
тикавобела боја и да има својствена миризба и 
вкус; 

3) да е добиено најдоцна 15 дена ^пред телењето 
односно најрано десет дена по. телењето. 

Потврда за исполнување на овие услови издава 
корисникот на премијата." 

2. Во точката 6 по ставот 3 се додава нов став 
4, кој гласи: 

„За млекото испорачано од 15 до 31 декември 
1965 година корисникот на премијата е должен 
кон бараното за остварување на премијата да при-
ложи и своја потврда, потпишана од директорот 
односно управникот, дека кравјото млеко му ' од-
говара на квалитетот пропишан во точката За од 
оваа наред,ба." 

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

Бр. 443-87/65 
U декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с. р. 

924. 

Врз основа на членот 117 од Законот за возду-
шната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр, 
12/65), во согласност со сојузниот секретар за фи-
нансии, сојузниот секретар за сообраќај и врски, 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВОДЕЊЕ ВОЗДУХО-

ПЛОВИ ВО ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР 
НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Кога југословенски и странски воздухоплови 
летаат во воздушниот простор на Југославија пла-
ќаат надоместок за користење на техничките уреди 
и услуги на службата за водење воздухоплови (во 
понатамошниот текст: надоместок), според точ. 2 
до 5 на оваа наредба. 

2. Надоместок за услуги дадени на воздухоплови 
во меѓународната воздушна пловидба при преле-
тување на Југославија без слетување, за секој ки-
лометар минат воздушен пат изнесува: 

, Динари 
1) за авион во тежина над 5 до 25 тона 86 
2) за авиони во тежина над 25 до 50 тона 110 
3) за авиони во тежина над 50 тона 132 
Надоместокот за услуги дадени на хеликоптери во 

меѓународната воздушна пловидба при прелетување 
на Југославија без слетување, изнесува 50% од на-
доместокот определен во одредбите под 1 до 3 на 
ставот ,! од оваа точка. 

Надоместокот за услуги дадени на воздухоплови 
од ст. 1 и 2 на оваа точка што му припаѓаат на 
еден презезувач изнесува 90% од надоместокот 
определен во ст. 1 и 2 на оваа точка ако сите воз-
духоплови на превезувачот ^о рок од 30 дена из-
вршат од 12 до 20 прелетувања на Југославија, 80% 
- ако извршат од 21 до 31 прелетување, 70% — 
ако извршат од 32 до 45 прелетувања, 60% — ако 
извршат од 46 до 55 прелетувања односно 50% — 
ако извршат над 55 прелетувања. 

3. За услуги дадени на воздухоплови во ме-
ѓународната воздушна пловидба што слетуваат на 
југословенски аеродроми надоместокот изнесува 5% 
од надоместокот определен во точката 2 ст. 1 и 2 
на оваа наредба. 

За воздухопловите во меѓународната воздушна 
пловидба што ќе слетнат на југословенски аеро-
дроми вон редовното време определено со важеч-
киот пропис за тие аеродроми, надоместокот изне-
сува 10% од надоместокот определен во точката 2 
ст. 1 и 2 на оваа наредба. 

4. Надоместокот за услуги дадени во меѓуна-
родната воздушна пловидба на воздухоплови што ја 
прелетуваат Југославија без слетување, а кои му 
припаѓаат на превезуван чии воздухоплови во ре-
довниот меѓународен сообраќај слетуваат на југо-
словенски аеродроми, изнесува 50% од надоместо-
кот определен во точката 2 ст. 1 и 2 од оваа 
наредба, ако воздухопловите на тој превезувач што 
слетуваат на југословенски аеродроми во рок од 
30 дена извршат од 8 до 16 с лету вања, 40% — ако 
извршат од 17 до 24 слетувања, 25% — ако извршат 
од 25 до 32 слетувања односно 10% — ако извршат 
над 32 слетувања. 

5. Надоместокот за услуги дадени на воздухо-
плови во внатрешната пловидба изнесува 5% од 
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надоместокот определен во точката 2 став 1 на оваа 
наредба. " ^ 

6. Југословенските воени воздухоплови, возду-
хопловите со кои летаат шефови на држави и 

< спортските воздухоплови, не плаќаат надоместок 
(член 117 став 2 од Законот за воздушната пло-
видба). 

Како спортски воздухоплови се подразбираат 
југословенски и странски воздухоплови во тежина 
до 5 тона. 

7. Како тежина на воздухопловот при пресме-
тување на надоместокот според оваа наредба, се 
зема најголемата дозволена тежина означена во 
уверението за пловидбеност на воздухопловот. 

8. Надоместокот за користење услуги на служ-
бата за врска за комерцијални цели и за други по-
треби на превезуваните и другите корисници на 
овие услуги, се наплатува' според важечката по-
штенско-телеграфско-телефонска тарифа. 

9. Надоместокот од оваа наредба за услугите 
дадени на странски воздухоплови се пресметува од 
26 јули 1965 година, како ден на влегувањето во 
сила на Законот за паритетот на динарот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/65). 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за тари-
фата на надоместоците за спроведување на возду-
хопловите на воздушните патишта на Југославија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр, 12/63 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 3/64). 

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

Бр. 1908/65-8 
lfr декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милијан Неоричиќ, с. р. 

. 925. 
Врз основа на членот 91 точка 2 од Основниот 

закон за средствата за работа на органа -Л Ј на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ЗА 1965 ГОДИНА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Органите на ^управата, судовите, јавните об-
винителства и стручните служби на собранијата на 
општествено-политичките заедници и на нивните 
органи (во понатамошниот текст: органите на уп-
равата) се должни, во смисла на одредбите од ова 
упатство да ги заклучат своите деловни книги и 
евиденции на 31 декември 1965 година и да соста-
ват завршна сметка за таа година. 

2. Завршната сметка на органот на управата 
содржи: 

1) пресметка на остварените средства за вр-
шење на редовната дејност, пресметка на користе-
ните средства за вршења на редовната дејност и 
конечна распределба на средствата за^ вршење на 
редовната дејност; 

2) пресметка на остварените и користените сред-
ства за посебни намени; 

3) преглед на остварениот и потрошениот пари-
чен дел од средствата на фондовите; 

4) преглед на ненамирените парични обврски и 
побарувања, преглед на состојбата на потрошниот 
материјал и ситниот инвентар, преглед на состој-
бата на предметите на опрема и преглед на состој-
бата на предметите на заедничката потрошувачка, 
на 31 декември 1965 година; 

5) преглед на зашилениот број работници и на 
исплатените и пресметаните лични доходи на ра-
ботниците; 

6) извештај за работата; 
7) записник од седницата на која е донесена од-

лука за усвојување на завршната сметка. 

II. ИЗРАБОТКА НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

1. Пресметка на остварените и користените сред-
ства за вршење на редовната дејност 

3. Извршената пресметка на остварените и ко-
ристените средства за вршење на редовната деј-
ност,. како и конечната распределба на средствата 
на лични расходи и фондови се искажува во обра-
зецот I: „Пресметка на остварените и користените 
средства за вршење на редовната дејност". 

Во образецот I: „Пресметка на остварените и 
користените средства за вршење на редовната деј-
ност" се внесуваат, и тоа: 

- 1) под ред. бр. 1: „Средства пренесени од прет-
ходната година" — пренесените средства според за-
вршната сметка на органот на управата за 1964 го-
дина, ако орган на управата во 1964 година 
во смисла на членот 1'8 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за јавните службеници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/61), работел спо- -
ред принципот на доход; 

2) под ред. бр. 2: „Средства од буџетот" — сред-
ствата што се пренесени од буџетот на општестве-
но-политичќата заедница за 1965 година на жиро-
сметката на орган на управата како средства за 
вршење на неговата редовна дејност. 

^ Органите на управата што вршат работи за по-
веќе општес-твено-политички заедници (заеднички 
органи, и на кои средствата за вршење на редов-
ната^ дејност им се обезбедуваат од буџетите на 
повеќе општествено-политички заедници се должни 
како прилог кон образецот I да изработат специ-
фикација од ред. бр. 2: „Средства од буџетот" со 
износите што за вршење на редовната дејност ги 
примиле од буџетот на секоја одделна општестве-
но-политичка заедница; 

3) под ред. бр. 3: „Средства од приходите на 
органот на управата што се користат како сред-
ства за вршење на редовната дејност" — остваре-
ните приходи на органот на управата за кои, во сми-
сла на членот 17 став 2 од Основниот закон за 
средствата за работа на органите на управата, со-
бранието на општествено-политичката заедница му 
ги отстапило на органот на управата како сред-
ства за вршење на неговата редовна дејност; 

4) под ред. бр. 4": „Друго" — извршеното враќање 
на орочените средства во поранешните години; 

5) под ред. бр. 6 до 12 — исплатените аконта-
ции на личните доходи и другите лични примања, 
како и исплатените материјални расходи за вршење 
на редовната дејност на органот на управата според 
финансискиот план за 1965 година; г 

6) под ред. бр. 13: „Уплатена амортизација" се 
внесува уплатената амортизација на опремата, ако 
со прописите на општествено-политичката заедница 
била воведена амортизација на предмети на оп-
рема. Износот на пресметаната а неуплатена амор-
тизација се искажува под ред.' бр. 17: „За ненами- -
рени обврски"; 

7) под р^д. бр. 17: „За ненамирени обврски" — 
обврските создадени во текот на 1985 година и по-
ранешните години, што не се намирени до 31 де-
кември 1965 година, а кои произлегуваат од вр-
шење на редовната дејност на органот и ги товарат 
средствата на органот распоредени за вршење на 
редовната дејност; 

8) под ред. бр. 18 и 19 — соодветниот дел од 
остваре.ните а неисплатени лични доходи што треба 
да им се исплатат на работниците врз основа на од-
лука за конечната распределба на средствата според 
завршната сметка, доколку исплатените аконтации 
на личните доходи во текот на годината се ,помали 
од вкупниот износ на остварените лични доходи 
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според конечната распределба на средствата за вр-
шење на редовната дејност на"органот на управата; 

9) под ред. бр. 21 до 24 - средствата што со за-
вршната сметка на органот на управата, врз ос-
нова на конечната , распределба на средствата за 
вршење на редовната дејност, се распоредуваат во 
фондовите на органот на управата; 

10) под ред. бр. 25: „За пренос, во наредната го-
дина" — соодветниот дел од средствата што органот 
на управата е должен да го пренесе во наредната 
година заради извршување на обврските односно 
задачите за кои toy биле обезбедени тие средства, 
а кои обврски односно задачи органот на управата 
не ги извршил во 1965 година; 

11) под ред. бр. 26: „За уплата во буџетот" — не-
потрошениот дел од средствата за вршење на ре-
довната дејност кој врз основа на одлуката од со-
бранието на општествено-политичката заедница од-
носно по одлука од органот на управата се враќа 
во буџетот. 

4. Покрај пресметката на остварените и кори-
стените средства за вршење на редовната дејност 
која на начинот од точката 3 на ова упатство, се 
составува за органот на управата во целина, орга-
нот на управата може да состави и пресметка на 
остварените и користените средства за вршење на 
редовната дејност по работни единици, ако е фи-
нансискиот план на органот на управата составен 
по работни единици во смисла на точ. И и 12 од 
Упатството за начинот на составување на финанси-
скиот план и претсметката за користење на сред-
ствата за посебни намени на органите на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/64). 

5. Како прилог кон образецот I органот на уп-
равата составува образец 1/1: „Преглед на извршу-
вањето на одделни видови расходи на редовната 
дејност". 

Во образецот 1/1 се искажуваат опоеделени 
видови расходи извршени за вршење на редовната 
дејност на ограиот на управата. \ 

2. Пресметка за користењето на средствата за по-
себни намени 

6. Во образецот II: „Пресметка на остварените и 
корлстеиите средства за посебни намени" с,е иска-
жуваат средствата што на органот на управата му 
се обезбедени за посебни намени, без оглед дали 
овие средства се користат непосредно од буџетот 
или по пат на посебна сметка, како и без оглед на 
тоа дали органот на управата ги користи тие сред-
ства за извршување на своите посебни задачи или 
се пОјавува само како носител на средствата за по-
себни намени, па натаму ги распоредува (средства 
за работа — дотации — на општествено-политич-
ките организации и на здруженијата на граѓани, 
средства - дотации — за вршење определени ус-
луги на установите на општествените служби и сл.). 

Пресметката на остварените и користените сред-
ства за посебни намени се искажува посебно за се-
која одделна намена на одделен образец II, без 
оглед дали се обезбедени средства за посебните 
намени користени по пат на акредитив, врз основа 
на донесената пресметка за користењето на сред-
ствата за посебни намени (ако е со актот на собра-
нието на општествено-политичката заедница опре-
делено да се донесува пресметка) или непосредно 
преку посебна сметка. 

Средствата за посебни камени што се предвидени 
во буџетот за набавка на опрема, ако тие средства со-
гласно со одлуката од собранието на општествено-
политичката заедница се пренесени во фондот на 
опрема на органот на управата, не се искажуваат 
во образецот II. Овие средства се искажуваат ЕО об-
разецот III: „Преглед на остварениот и потрошениот 
паричен дел од средствата на фондот на опремата". 

Во завршната сметка на органот на управата 
не се искажуваат оние средства за посебни намени 
што во буџетот на општествено-политичката заед-
ница ое распоредени како дополнителни средства 

(дотации) што им се даваат на други општествено-
политички заедници. 

Врз основа на составените поединечни пресмет-
ки за користењето на, средствата за секоја одделна 
посебна камена, органот на управата составува зби-
рен преглед на остварените и користените средства 
за посебни намени во целина, за чии прилози се 
сметаат сите поединечни пресметки врз основа на 
кои е составена оваа збирна пресметка за кори-
стењето на средствата за посебни намени. 

Во образецот И: „Пресметка на остварените и 
користените средства за посебни намени" се внесу-
ваат, и тоа: 

1) под ред. бр. 1: „Пренесени средства од прет-
ходната година" пренесените непотрошени сред-
ства од 1964 година од посебната сметка на орга-
нот на управата, ако е во општиот дел на буџетот 
или со посебна одлука од собранието на опште-
ственото-политичката заедница определено непо-
трошените средства од посебната сметка на органот 
на управата да се пренесат и користат во 1965 го-
дина; 

2) под ред. бр. 2: „Средства од буџетот" сред-
ствата што му се одобрени на органот на управата 
за посебни намени во буџетот за 1965 година, а кои 
се користат непосредно од буџетот (по пат на акре-
дитив) или кои заради користење му се пренесени 
на посебна сметка; 

3) под ред. бр. 3: „Од сопствени приходи" — сред-
ствата од приходите што органите на управата ги 
остваруваат со својата дејност, ако е со актот на 
собранието на ^општествено-политичката заедница 
определено тие приходи да се користат како сред-
ства за посебни намени. 

Во секој образец „Пресметка на остварените и 
користените средства за посебни намени" во ко-
лоната 2 под ред. бр. 2 се искажува и бројот на 
позицијата под кој во посебниот дел на буџетот се 
распоредени средствата за таа намена, а во збирниот 
образец „Пресметка на остварените и користените 
средства за посебни намени" се искажуваат сите 
броеви на позициите од посебните обрасци односно 
сите броеви на позициите на распоредните групи на 
посебниот дел од буџетот во кои се распоредени 
средствата за посебни намени на односниот орган 
на управата; ' -

4) под ред. бр. 21: „За пренос во наредната го-
дина" — предвидените средства за пренос во наред-
ната година-ако е со општиот дел на буџетот или 
со посебен акт на собранието на општествено-по-
литичката заедница определено непотрошените 
средства за посебни намени во 1965 година да можат 
да се користат во наредната година. 

3. Преглед на остварениот и потрошениот паричен 
дел од средствата на фондовите 

\ 
7. За фондовите формирани во смисла на чле-

нот 13 од Основниот закон за средствата за работа 
на органите на управата, органот на управата е 
должен да состави преглед на остварениот и по-
трошениот паричен дел од средствата на фондот со 
состојбата на 31 декември 1965 година. Овој преглед 
се составува за секој фонд посебно. 

8. Пресметка на остварениот и користениот па-
ричен дел од средствата на фондот на опремата се 
искажува во' образецот III: „Преглед на остваре-
ниот и потрошениот паричен дел од средствата на 
фондот на опремата". 

Во одделни редни броеви на овој образец се 
внесуваат: 

i) ред. бр. 1: „Средства пренесени од претход-
ната година" — непотрошените парични средства 
(салдото) на сметката на фондот на опремата одно-
сно на соодветните 4 фондови според намената на 31 
декември 1964 година, како и пренесените средства 
во корист на тој фонд во 1965 година според завр-
шната сметка за 1964 година на органите на упра-
вата кај кои се вршело проверување на можноста 
за обезбедување и распределба на средствата според 
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принципот на доход во смисла на членот 18 од За-
кон.от за измени и дополненија на Законот за јав-
ните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
52/61). Како соодветни фондови на органите кај кои 
се вршело проверување во смисла на членот 18 од 
Законот за измени и дополненија4 на Законот за јав-
ните службеници, се сметаат фондовите чија на-
мена и одговарала на предвидената намена на фон-
дот на опремата во чл. 25 и 26 од Основниот закон 
за средствата за работа на органите на управата; 

2) под ред. бр. 2: „Средства од буџетот" - сред-
ствата што непосредно од буџетот е% пренесени во 
фондот на опремата заради извршување определени 
набавки: 

'3) под ред. бр. 3: „Средства од приходите или 
дел од приходите што органот рѓа управата ги 
остварил со својата дејност" — средствата од при-
ходите што органот на управата ќе ги оствари со 
својата дејност ако е со актот на собранието на оп-
штествено-политичката заедница определено сред-
ствата од тие приходи да се внесуваат во фондот на 
опремата; 

4) под ред. бр. 4: „Од средствата на амортиза-
цијата" — паричните средства од амортизацијата 
на предмети на опрема, ако е со прописи на оп-
штествено-политичката заедница воведена аморти-
зација на предмети на опрема; 

5) под ред. бр. 6: „Средства од осигурување, 
продажба и закуп", — паричните средства што ги 
остварил органот на управата со продажба, давање 
во закуп или по основот на осигурување на пред-
мети на опрема, ако со прописи на општествено-по-
литичката заедница не е определена поинаква на-
мена на овие средства; 

6) под ред. бр. 7: „Враќање на орочените сред-
ства во поранешните години" — вратените сред-
ства на орочените депозити на оние органи на уп-
равата што во 1964 година и во поранешните го-
дини работеле според принципот на доход. 

9. Во образецот IV: „Преглед на остварениот и 
потрошениот паричен дел од средствата на фондот 
за заедничка потрошувачка" се' внесуваат, и тоа: 

1) под ред. бр. 1: „Средства пренесени од прет-
ходната година" — непотрошените парични сред-
ства (салдото) на сметката на фондот за заедничка 
потрошувачка на 31 декември 1964 година, како 
и пренесените средства во корист на тој фонд во 
1965 година, според завршната сметка на органот 
на управата што во 1964 година во смисла на чле-
нот 18 од Законот за измени и дополненија на За-
конот за јавните службеници работеле по прин-
ципот на доход; 

2) под ред. бр. 2: „Средства од буџетот" — сред-
ствата што непосредно од буџетот се пренесени во 
корист на фондот за заедничка потрошувачка, по 
одлука од собранието на општествено-политичката 
заедница во смисла на членот. 45 од Основниот за-
кон за средствата за работа на органите пла упра-
вата; 

3) под ред. бр. 3: „Средства од приходите или 
од дел на приходите што ги остварил органот на 
управата со својата дејност" — средствата прене-
сени во фондот за заедничка потрошувачка од при-
ходите или од дел на приходите што ги остварил 
органот на управата со својата дејност, во смисла 
на членот 45 од Основниот закон за средствата за 
работа на органите на управата; ^ 

4) под ред. бр. 4: „Од средствата на амортиза-
цијата" — уплатената амортизација на предмети за 
заедничка потрошувачка, ако е со прописи на оп-
штествено-политичката" заедница воведена аморти-
зацијата на предмети за заедничка потрошувачка. 

10. Во образецот V: „Преглед на остварените и 
користените средства на резервниот фонд", врз ос-
нова на податоците за остварените приходи и извр-
шените расходи на резервниот фонд, се внесуваат, 
и тоа: 

1) под ред. бр. 1: „Средства пренесени од прет-
ходната година" - непотрошените парични средства 
на резервниот фонд (салдото) на сметката на ре-

зервниот фонд на 31 декември 1964 бодина, како и 
пренесените средства во корист на тој фонд во 
1985 година според завршната сметка на органот 
на управата што ЕО 1964 година, во смисла на чле-
нот 18 од Законот за измени и дополненија на За-
конот за јавните службеници, работеле по прин-
ципот на доход; 

2) под ред. бр. 2: „Вратени позајмици дадени во 
поранешните години" — вратените позајмици што 
органите на управата што работеле по принципот 
на доход, ги дале од средствата на тој фонд, со-
гласно со одредбите од Упатството за начинот на 
распределба на приходите и изработка на финан-
сискиот план и завршната сметка на државните 
органи ка ј кои се врши проверување во смисла на 
членот 18 од Законот за измени и дополненија на' 
Законот за јавните службеници, бр"'! 06-4701/1 од 
17 февруари 1961 година, а што го пропишале Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа 
управа и Државниот секретаријат за работите на 
финансиите. 

4. Попис 
11. Органот на управата е должен со состојбата 

па 31 декември 1965 година да изврши попис на 
потрошните материјали, ситниот инвентар, пред-
метите на опремата, предметите на заедничката 
потрошувачка и недвижностите. 

12. Пописот го врши комисија за попис. Чле-
новите на комисијата за попис ги именуваат сове-
тот на работната' заедница и старешината на орга-
нот на управата од редот на членовите на работ-
ната заедница. 

Во актот за именување на членовите на коми-
сијата за попис мора да се означи рокот во кој е 
должна комисијата да го изврши пописот. 

За попис и утврдувањето на паричните 
обврски и побарувања може да се формира посеб-
на комисија. За членови на оваа комисија не мо-
жат да се именуваат работници што во текот на 
годината непосредно воделе евиденција за поба-
рувањата и обврските на органот на управата, 
како ниту работници што се одговорни за наплата 
на побарувањата односно за исплата на обврските. 

13. Пописот на имотот со состојбата на 31 де-
кември 1965 година се врши според Упатството за 
водење евиденција за имотот со кој управуваат 
државни органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
50/61). 

Податоците за пописот се внесуваат во обрас-
ците П—1 и П—2 што се печатени кон Упатството 
за водење евиденција за имотот со кој управуваат 
државни органи и кои се составен дел од тоа упат-
ство. 

Пополнетите обрасци П—1 и И—2, по заврше-
ниот попис, ги потпишуваат членовите на комисијата 
и ракувачот на имотот. 

Состојбата на опремата односно состојбата на 
потрошните материјали и ситниот инвентар за 
вршење на редовната дејност се искажува одво-
ено од состојбата на предметите што претставу-
ваат средства на заедничката потрошувачка. 

14. Врз основа на состојбата утврдена со по-
писот, комисијата за попис составува рекапитула-
ција на пописот според категориите на имотот и 
според неговата вредност искажана во колоните: 
9, 10, 12, 14, 16, 17, 18 и 19 на образецот П—1, од-
носно во колоните 8, 9, 11 и 12 на образецот П—2. 

На органот на управата надлежен за работите 
на буџетот и на Службата на општественото кни-
говодство ќе им се достави, како саставен дел од 
завршната сметка, само. рекапитулацијата на по-
писот извршена во смисла на ставот 1 од оваа точка. 

15. Комисијата за попис е должна да состави 
список на сите парични обврски и побарувања на 
31 декември 1965 година. 

Списокот на ненамирените обврски треба за 
секоја обврска да содржи: 
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— реден број; 
— датум на настанувањето на обврската; 
— кому троба да се изврши исплатата; ' 
— основ на обврската; 
— износ на обврската; 
— образложение зошто обврската не е нами- ( 

рена во текот на годината 
Списокот на ненаплатените побарувања треба 

да содржи: 
— реден број; 
—датум на стасаноста на побарувањето; 
— од 'кого требало да се-^изврши наплатата; 
— основ на побарувањето; 
— износ на побарувањето; 
— датум на наплатата до денот на поднесува-

њето н;а завршната сметка. 
Комисијата е должна да го испита секое сом-

нително, спорно, ненаплатено и застарено побару-
вање. Застарените, неликвидните 1 и побарувањата 
за кои не постои уредна документација ќе се ис-
кажат во посебни пописни листи. 

16. Списокот на ненамирените обврски и по-
барувања се составува на посебните пописни листи 
за обврските и побарувањата што произлегуваат 
од вриењето на редовната дејност на органот на 
управата, а на посебните пописни листи за посеб-
ни намени. ч 

17. Цо извршениот попис комисијата е должна 
да состави записник за резултатот на извршениот 
попис. Записникот се составува спрема Упатството 
за водење евиденција за имотот со кој управуваат 
државни органи 

Комисијата е должна кон своето мислење да 
ги изнесе и забелешките од ракувачите на имот и 
од други одговорни работници, со кои се правдаат 
утврдените разлики помеѓу состојбата според, по-
писот и состојбата според книговодството, како и 
да дадат образложенија за ненамирените^ обврски, 
застареноста и ненаплативоста на побарувањата и 
слично 

18. Советот на работната, заедница и стареши-
ната на органот на управата, односно советот н^ 
работната заедница за предметите на заедничката 
потрошувачка, по разгледувањето на пописниот 
материјал, одлучуваат: 

ф1) за начинот на ликвидација на утврдените 
кусоци на имот; 

2) за начинот на книжење на утврдените ви-
шоци на имот; 

3) за височината на отписот на исправките на 
вредмосга па сомнителните, спорните, застарените 
и ненаплатените побарувања; 

4) за расадувањето на имотот, ликвидацијата 
на разликата во квалитетот и слично. 

Записниците од седниците на советот на ра-
ботната заедница и старешините на органите на 
управата, заедно со преписи од донесените одлуки, 
се прилагаат кон пописниот материјал 

19. Врз основа на податоците добиени со по-
писот се пополнува образецот VI: „Преглед на не-
намирените обврски". 

При пополнувањето на образецот VI, како и 
при вршењето на пописот на ненамирените обвр-
ски, треба да им се обрне посебно внимание на за-
дачите поради кои настанале обврските, бидејќи 
од правилниот попис на обврските зависи, покрај 
другото, и конечната распределба на средствата 
според завршната сметка на органот на управата 
за вршење на неговата редовна дејност. 

5 Преглед на запослените работници и исплатените 
и пресметаните лични доходи на работниците 
20. Врз основа на податоците од исправите за 

исплатените лични доходи се пополнува образецот 
VII: „Преглед на запослените работници и исплате-
ните и пресметаните лични доходи на работниците". 

Во одделни колони на овој образец се внесува, 
и тоа: 

1) во колоната 2: „Број месеци — работници" 
— вкупниот број на месеците што ги поминале на 
работа работниците на органот на управата. Како 
време поминато на работа покрај ефективно поми-
натото време на работа се смета и времето што го 
поминале работниците на боледување до 30 дена 
и на годишен одмор 

Времето поминато на боледување за кое ра-
ботникот примал надоместок на личниот доход нe 
се зема предвид кај пресметувањето на бројот ме-
сеци — работници. 

Бројот месеци — работници се пресметува на 
тој начи,н што од исплатните исправи ќе се утврди 
бројот на работниците по категориите на стручната 
спрема што биле во текот на целата 1965 година 
запослени вох органот на управата. Овој број ра-
ботници се множи со 12 месеци и се добива вкуп-
ниот број месеци-работници за оние работници 
што биле запослени во органот на управата во те-
кот на целата 1965 година. Меѓутоа, ако одделни 
работници биле на непрекинато боледување по-
долго од 30 дена, добиениот износ месеци-рабог-
ници се намалува за времето поминато на непре-
кинато боледување подолго од 30 дена. Бројот ме-
сеци-работници се добива на тој начин што соб-
раниот број денови на непрекинато боледување за 
сите работници подолго од 30 дена ќе се подели 
со 30 (дена). Добиениот резултат претставува'број 
месеци-работници за кои се намалува бројот ме-
сецхѓ-работници пресметан според ставот 3 од оваа 
одредба. 

На добиениот број му се додава бројот на ме-
сеци-работници за оние работници ,што во текот 
на годината засновале работен однос со органот на 
управата односно на кои во текот на годината им 
престанал работниот однос во органот на управата. 

Заради полесно и поточно пресметување на 
бројот месеци-работници, пресметувањето, може 
да се врши според месечните платни списоци. 
Пример: 

Од платниот список за месец јануари утврде-
но е 'дека во текот на целиот месец на ,̂ ефективна 
работа имало 16 работници со виша стручна спре-
ма, што сочинува 16 месеци-работници Покрај 
тоа, утвредено е дека двајца работници со виша 
стручна спрема засновале работен однос и стапиле 
на работа на 16 јануари 1965 година. За овие ра-
ботници бројот месеци-работници се добива на тој 
начин што нивниот вкупен број денови поминат 
на работа ќе се подели со 30 (дена). Во овој ^слу-
чај времето поминато на работа за овие двајца ра-
ботници изнесува 32 дена (2x16), што поделено со 
30 дава 1,07 месеци-работници (0,07 може да се за-
немари). 

Значи, во органот на управата во текот на ја-
нуари имало 17 месецЈ^-работници (16+1). 

Во февруари сите^18 работници со виша струч-
на спрема биле на работа, а покрај тоа на 9 фев-
руари од боледување подолго од 30 дена се врати-
ле двајца работници со виша стручна спрема. 

Ако бројот на ефективните деновр1 поминати 
на работа, кои за овие двајца, работници изнесува 
40 дена (20X2), го поделиме со 30, добиваме 1,33 ме-
сеци-работници. 

Значи, во февруари вкупниот број месеци-ра-
ботници изнесува 19,33 (18+1,33). 

На ист начин се пресметува бројот месеци-
работници и за другите месеци до крајот на 1965 
година. Добиениот збир месеци-работници за сите 
12 месеци на 1965 година, пресметан на изложени-
от начин, претставува број месеци-работници што 
се искажува во колоната 2: „Број месеци-работ-
вици." 

Ако во органот на управата не се појавила по-
голема флуктуација на работници, при пресмету-
вањето на бројот^ месеци-работници може да се 
тргне од година (12 месеци) како целина, со тоа 
што би се извршила корекција за времето поми-
нато на непрекинато боледување подолго од 30 
дена, како и за случаите на престанок и засновање, 
работен однос во текот на годината; 
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2) во колоната 3: „Исплатени аконтации од 
нето личните доходи во текот на годината" — ис-
платените аконтации на работниците за работа со 
полно работно време, додека исплатените нето-лични 
доходи за работа подолга од полното работно вре-
ме и за исплатените награди според правилникот 
на органот на управата се искажуваат во коло-
ната 6: „Нето лични доходи за работа подолга од 
полното работно време и награди"; 

3) во колоната 4: „Остварени а неисплатени 
лични доходи според завршната сметка за 1965 
година", како и во колоната 3: „Исплатени акон-
тации од нето личните доходи во текот на година-
та", нето личните доходи само за времето помина-
то на работа што служело како основица за прес-
метување на бројот месеци-работници од колона-
та 2; v 

4) во колоната 8: „Нето примања за дополни-
телна работа (хонорар^)" — -извршените исплати 
на работниците од средствата за вршење на редов-
ната дејност, како и. од средствата за посебни на-
мени за дополнителна работа кај односниот орган 
на управата; 

5)л во колоните 9 и 10: „Просечен месечен износ 
на нето личните доходи по еден работник" — про-
сечниот месечен износ на нето личните доходи по 
еден работник кој се добива со делење на нето лич-
ните доходи искажани во колоната 5 на овој обра-
зец односно на вкупните нето лични доходи иска- 1 
жани во колоната 7 на овој образец со исќажаниот 
вкупен број месеци-работници од коланата 2 на овој 
образец; N ' 

6) во колоната 11 — бројот на запослените ра-
ботници во органот на управата на 1 јануари 
1965 година а во колоната 12 — бројот ца запосле-
ните работници на 31 декември 1965 година, вклу-
чувајќи ги во обата случаја и работниците што то-
гаш се наоѓале на боледување. 

21. Извештајот за работата се состои од ОШЈШТ 
дел, посебен дел и заклучок. 

Општиот дел на извештајот содржи податоци: 
за називот на органот на управата, за годината за 
која се донесува Завршната сметка, за бројот на 
одржанитеt седници на советот на работната заед-
ница, за одржаните собири на членовите на работ-
ната заедница, за прегледите извршени од надлеж-
ните органи за општествената контрола и друго. 

Посебниот (стручниот) дел на извештајот ги 
содржи сите податоци што можат да послужат за " 
оценување во која мера органот на управата ги 
извршил работите и задачите пре,двидени со про-
грамата за работа за 1965 година. 

Посебниот дол на извештајот ги опфаќа осо-
бено податоците' 

1) за постигнатото извртување на програма-
та за работа, како и за елементите што придоне-
ле органот на управата да ја изврши односно не 
изврши програмата за работа; 

2) за усогласеност на одобрените средства на 
органот на управата во буџетот на општествено-
политичката заедница со поставените задачи од 
страна на Собранието на општествено-политичка-
та заедница; 

3) за измените на програмата за работа што 
настанале во текот на годината и за соодветното, 
зголемување односно намалување на средствата одо-
брени од страна на собранието на општествено-по-
литичката заедница; 

4) за состојбата и движењето на фондовите на 
органот на управата и за нивната употреба во те-
кот на годината; 

5) за спроведената систематизација на работ-
ните места, состојбата на кадрите, условите на ра-
ботата и слично; 

6) за, усвоените мерила" за конечна распределба 
на средствата за вршење на редовната дејност спо-
ред завршната сметка на лични доходи и фондови, 
како и сите други податоци од значење за работа-
та на органот на управата. 

Во заклучокот на извештајот за работата се 
дава оцена на работата како и оцена на преземе-
ните 4лерки и донесените одлуки на советот на ра-
ботната заедница и старешината на органот на У-
правата заради подобрување на работата и за от-
странување на недостатоците во работата на орга-
нот на управата. 

III. ДОНЕСУВАЊЕ,^! ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗА-
ВРШНАТА СМЕТКА 

22. Завршната сретка на органот на управата 
ја донесуваат старешината на органот на управата 
Pi советот на работната заедница, и тоа до 31 јану-
ари 1966 година, во смисла на чл. 72 и 79 од Ос-
новниот закон за средствата за работа на органи-
те на управата. t 

Нацртот на завршната сметка советот на ра-
ботната заедница задолжител,но го изнесува пред 
членовите на работната заедница, чии забелешки 
и предлози на нацртот на завршната сметка --за-
должително се разгледуваат при неговото донесу-
вање. 

23. Во записникот од седницата на која се раз-
гледува завршната сметка се внесуваат и донесе"-
ните заклучоци по забелешките на членовите на 
советот на работната заедница и старешината на 
органот на управата на завршната сметка^ како и 
одлуките на старешината на органот на управата 
и советот на работната заедница во поглед на за-
вршната сметка. 

24. По усвојувањето на завршната сметка од 
старешината на органот на управата и советот на 
работната заедница, усвоената завршна сметка му 
се доставува на органот на управата надлежен за 
работите на буџетот во рок од 7 дена по неговото 
усвојување. 

Во рокот од ставот 1 на оваа точка органот на 
управата е должен, во смисла на членот И од За-
конот за општественото книговодство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/65), да ја достави усвоената 
завршна сметка и до Службта на општественото 
книговодство кај која има жиро-сметка. 

Како завршна сметка, која во смисла на ст. I 
и 2 од ова точка, се доставува до органот на упра-
вата надлежен за работите на буџетот и до С л а -
бата на општественото книговодство, се сметаат об-
расците од I до VII на ова упатство, списокот на 
ненаплатените побарувања, рекапитулацијата на по-
писот на имотот и извештајот за работата. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
25. Органите на управата што го водат книговод-

ството според начелата за двојно книговодство мо-
жат, покрај завршната сметка составена според ова 
упатство^ да состават и биланс со состојба на 31 
декември41965 година, со соодветните прилози. 

26. Органите на управата се должни пред соста-
вувањето на завршната сметка за 1965 година да ги 
усогласат податоците за состојбата на жиро-сметка-
та и на посебните сметки со податоците за состој-
бата на тие сметки кај Службата на општественото 
книговодство. 

27. Обрасците од I до VII наведени во точ. 3, 
5, 6, 8, 9, 10, 19 и 20 на ова упатство се напечатени 
кон ова упатство и се негов составен дел. 

28. Износите во завршната сметка зћ 1965 го-
дина не се пресметуваат на нови динари во смисла 
на членот 8 од Законот за издавање нови банкноти 
и ковани пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65). 

29. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен листана СФРЈ4, 

Бр. 5-14983/1 
15 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 
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Образец I 
(формат 210 X 297 mm) 

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИТЕ И -КОРИСТЕНИ-
ТЕ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕДОВНАТА 

ДЕЈНОСТ 
И з н о с 

Ре
де

н 
бр

ој
 

8 

О П И С 

ос
тв

ар
ен

о 
од

но
сн

о 
ко

ри
ст

ен
о 

сп
ор

ед
 

за
вр

ш
и.

 , п
ре

см
ет

ка
 

I. Средства ^ 
Средства пренесени од претходната го-
дина 
Средства од буџетот 
Средства од приходите на органот на у-
правата што се користат како средства 
за вршење на редовната дејност 
Друго 

5 ^ Вкупно средствата (1 до 4) 
И. Потрошен на средствата 

6 Исплатени аконтации од нето личните 
доходи 

7 Исплатени ^придонеси на аконтациите 
од нето личните доходи^ ^^ 

Вкупно аконтациите од 
личните доходи (6 + 7) 

9 Исплатени други нето лични примања 
10 4 Исплатени придонеси на нето личните 

примања' 
11 Вкупно другите лични примања 
12 Материјални трошоци 
13 Уплатена амортизација 
14 Текушта резерва 
15 

16 

Вкупно потрошено (8 + 11 + 
+ 12 + 13) ' 
Средства за распределба (I 
минус II) 

III. Распределба на средствата 
17 За ненамирени обврски ^ х х х 

18 За остварени а неисплатени нето лич-
ни доходи х х х 

19 За придонеси на неисплатените нето 
лични доходи х х х 

20 Вкупно за лични доходи 
(18 + 19) ^ х х х 

21 За фондот на опремата ^ х х х 

22 За фондот на заедничката потрошу-
вачка " х х х 

23 За резервниот фонд . х х х 

24 Вкупно за пренос во фондо-
вите (21 + 22 + 23) х х х 

25 За пренос во наредната година х х х 

26 За уплата во буџетот х х х 

27 Вкупно распоредено (20 + 
+ 24 + 25 + 26) х х х 

^капитулација на распределбата на 
вкупните средства 

Л Лични доходи . х х х 

2 Други лични примања х х х 

3 Материјални расходи (вклучително^ у-
платената амортизација) ' х х х 

4 Ненамирени обврски х х х 

5 Пренос во фондовите х х х 

6 Пренос во наредната година х х х 

7 Пренос во буџетот х х х 

8 Вкупно распоредено (1 до 7)ххх 

Образец 1/1 
(формат 210 X 297 mm) 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ОДДЕЛНИ 
ВИДОВИ РАСХОДИ НА РЕДОВНАТА ДЕЈНОСТ 

Реден 
^број О П И С 

1 

Износ 

3 

I. Набавка на материјали и платени про-
изводствени услуги 

Материјал и ситен инвентар 
Осветление и гсриво 
Поштенски, телеграфски, телефонски, ра-
дио и ТВ услуги 
Услуги од други лица што имаат произ-
водствен карактер 
Превозни трошоци 4 
Трошоци за репрезентација 

7 Вкупно I (1 до 6) 
II. Непроизводствени услуги и други из-

датоци 
8 Надоместоци за банкарски услуги и ин-

тереси 
9 Премии за осигурување 

10 Комунални услуги 
11 Закупнини и други трошоци ^ 
12 
13 

14 

Вкупно И (9 до 12) 
Дневници за службени патувања, премес-
тувања и патни паушали 
'Теренски додатоци и надоместоци за од-
воен живот од семејството 

Вкупно (I + II + 13+14) 

Образец II 
(формат 210 X 297 mm) 

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИ-
ТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

Реден 
број О П И С Износ 

1 

I. Средства 
1 Пренесени средства од претходната година 
2 Средства од буџетот (по позицијата бр . . . . 

од посебниот дел на буџетот) 
3 Од сопствените приходи ж  
4 Од други извори на средства 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

20 
21 

Вкупно средствата (1) 
II. Потрошок на средствата 

Лични расходи 
Придонеси 

Вкупно личните расходи (6+7) 
Интервенции во стопанството 
Плаќање услугите на здравствените у-
станови за социјално неосигурани лица 
Социјална помош 
Помош на семејствата чии хранители се 
на задолжителна воена служба 
Предвојничка обука 
Стипендии 
Материјални расходи 
Инвестициони вложувања 
Друго 

Вкупно потрошокот на сред-
ствата (II) 

Непотрошени средства (I минус И) 
од тоа: 

За пренос во буџетот 
За пренос во наредната година 

пр
ед
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о 
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Образец III 
(формат 210 X 297 mm) 

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИОТ И ПОТРОШЕНИОТ 
^ПАРИЧЕН ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 

ЗА ОПРЕМА 

1 

Реден 
број О П И С Износ 

1 2 3 

I. Средства 
Средства пренесени од претходната година 
Средства од буџетот (по позицијата бр . . . . 
од посебниот дел на буџетот) 
Средства од приходите или од дел на при-
ходите што органот на управата ги оства-
рил со својата дејност 
Од средствата на амортизацијата 
Пренос од фондот за опрема од друг орган 
на управата заради здружување на сред-
ствата 
Средства од осигурување, продажба и за-
куп ^ 
Враќање на орочените средства во пора-
нешните години 

9 
10 

И 
12 

13 

Вкупно средствата (1 ,до 7) 
IL Потрошок на средствата 

За набавка на опрема 
Пренос во фондот за опрема на друг орган 
на управата заради здружување на сред-
ствата 
Орочени средства во 1965 година 

Вкупно потротокот на сред-
ствата (9 до 11) 

Непотрошени парични средства (салдо: I 
минус И) 

I. Средства 
1 Средства пренесени од претходната година 
2 Средства од буџетот (по позицијата бр. . . . 

од ^посебниот дел на буџетот) 
3 Средства од приходите или од дел на 

приходите што органот на управата ги 
остварил со својата дејност 

4 Од средствата на амортизацијата 

5 Примени отплати по кредитите дадени од 
^фондот во поранешните години 

6 Уплати од членовите на работната заедни-
ца во текот на годината на име сопствено 
учество по заемите 

7 Пренос од фондот за заедничка потрошу-
вачка од друг орган на управата заради 
здружување на средствата 

8 Средства од осигурување, продажба и за-
куп ^ 

9 Враќање на орочените средства во пора-
нешните години 

10 Друго 

I 
Вкупно средствата (1 до 10) 

И, Потрошок на средствата 
12 Инвестициони вложувања (недвижности) 
13 % Набавка на подвижни предмети , 
14 Стипендии и други издатоци за стручно 

усовршување 
15 Разни расходи во согласност со потребите 

на членовите на работната заедница 
16 Пренос во фондот за заедничка потрошу-

вачка на друг орган на управата заради 
здружување на средствата 
Орочени средства во 1965 година 17 

18 Вкупно потрошокот на сред-
ствата (12 до 17)^ 

19 Непотрошени парични средства (салдо: I 
минус II) ^ 

Образец V 
(формат 210 X 198 mm) 

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ 
СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 

Образец IV 
(формат 210 X 297 mm) 

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИОТ И. ПОТРОШЕНИОТ 
ПАРИЧЕН ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 

ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 

Реден 
број О П И С Износ 

1 2 3 

Реден 
број О П И С Износ 

1 
2 

1 о 3 3 

I. Средства 
Средства пренесени од претходната година 
Вратени позајмици дадени во поранешните 
гбдини 
Друго 

Вкупно средствата (1 до 3) 
И. Користени средства 

Потрошено во текот на годината 
Вкупно (5) 

Слободни средства за користење (салдо: I 
минус II) 

т 

ПРЕГЛЕД НА НЕНАМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ 

Образец VI 
(формат 420 X 198 mm) 

И з н о 

Реден 
број 

Обврски од средствата 

Вид на обврската о 
5 g 
а а 

8 А 
о д а н s i s 

К ^ Л 
o g s 

rQi О на еј О В и ч о 

0 а 
^ и 9 
W R (П 

о еп н ^ 
a g 3 ЅМО w и Ф 

вкупно об-
врските на 
фондовите 
(5 + 6 + 7) 

1 8 
1 Обврски спрема здравствените установи 
2 Обврски за нестопански инвестиции: 

— обврски по инвестиционите вложувања 
поранешните години 

во 
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— обврски по инвестиционите вложувања во те-
куштата година 

- неисплатени ануитети по кредитите за несто-
пански инвестиции што стасале во поранеш-
ните години како и во текуштата година 
Вкупно обврските за нестопански инвестиции 

3 Обврски спрема установите, и општествено-поли-
тичките организации 

4 Обврски спрема банките и фондовите по прив-
ремените позајмица 

5 Обрвски по набавките на предмети за опрема 
6 Обврски по набавките на предмети за заедничка 

потрошувачка 
7 Обврски за материјални расходи 
8 -Обврски за лични-расходи 

Вкупно ненамирените обврски (1 до 8) 

926. 

Врз основа на членот Ј81 став 2 од Законот за 
станбените односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
17/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65), сојуз-
ниот секретар за . финансии пропишува 

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

ЗГРАДИ ПОД ОПШТЕСТВЕНО УПРАВУВАЊЕ 
ЗА 1965 ГОДИНА е 

1. Упатството за завршната сметка на станбе-
ните зград,и под општествено управување за 1964 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/64) со из-
мените пропишани со ова упатство, ќе се приме-
нува и на завршната сметка на станбените згради 
под општествено управување за 1965 година. 

2. Во сите одредби на упатството бројот: „1964" 
се заменува со бројот: „1965", а бројот: „1965" — 
со бројот: „1966". 

3. По точката 6 се' додава нова точка 7, која 
гласи: 

„7. Разни побарувања на станбена зграда под 
општествено управување (должна ненаплатена ста-
нарина, закупнина и друго) од 1965 или поранеш-
ните години што ќе се наплатат по 31 декември 
1965 година, ќе се книжат во корист на организа-
цијата за стопанисување со станбени згради ,што 
ќе го преземе стопанското работење со односната 
станбена зграда во општествена сопственост." 

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

Бр. 2-15053/1 
17 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 
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927. 

Врз основа на членот 34 став 1 од Законот за 
изборот на сојузните пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/63 и 46/64), Сојузната изборна коми-
сија донесува 

Р Е Ш ЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ 
к о м и с и и 

1. Во Решението за именување членови на оп-
штинските изборни комисии („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/63 и 6/65) во точката 1 оддел Ѓ тек-
стот под 94 алинеја 1 се менува и гласи: 

„претседател Топалов Стеван Софија, судија на 
Окружниот суд во Нови Сад, а за заменик Милиќ 
Аца Јован, судија на Окружниот суд во Нови Сад;". 

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

Бр. 199 -
16 декември 1965 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

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

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за 
медицинската документација, евиденциите и извеш-
таите на здравствените установи, објавен во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 50/65, се поткраднале долу 
наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА, ЕВИДЕНЦИИТЕ И ИЗВЕШТАИТЕ 

НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

Во членот 4 став 1 на крајот на текстот треба 
да се додадат изоставените зборови: „и бр. 1—06—11 
до бр. 1—06-^14". 

Во членот 8 став 1 на крајот на текстот треба 
да се додадат изоставените зборови: „и бр. 2—03—31 
и бр. 2—05—31 до бр. 2—05—33". 

Во членот 8 по ставот 1 треба да се додаде изог 
ставениот став-2, кој гласи: 

„Болниците и здравствените установи со ста-
ционар водат дневна евиденција за движењето на 
болните на образецот бр. 2—21—31." 

Во членот 13 став 1 наместо зборовите: „и 3— 
—16—60 до 3—21—60" треба да стојат зборовите: 
„и 3-04—61, 3—06—61 и 3—21—60". 

Во членот 13 став 2 наместо зборовите: „бр. 
3—01—70 до бр. 3—07—70" треба да стојат зборовите: 
„бр, 3—01—70, 3—05—70 и 3—07—70". 

Во членот 19 наместо зборовите: „бр. 3—21—63 
до бр. 3—21—65" треба да стојат зборовите: „бр. 
3—00—61 и бр. 3—21—61 до бр. 3—21—65". 

Од Сојузниот секретаријат за здравство и соци-
јална политика, Белград, 10 декември 1965 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

901. Закон за финансирањето и материјалното и фи-
нансиското работење на Југословенската народна 
армија - - - - - - - - - - - - - 1849 

902 Закон за изградбата и финансирањето на из-
градбата на електроенергетските објекти од 1966 
до 1970 година - - - - - - - - - - - - 1853 

903.,ј Закон за дополненија на Законот за средствата 
, - на стопанските организации - - - - - - 1854 

904. Закон за измени на Законот за установувањето 
на интересот на фондовите во стопанството — 1854 

905. Закон за дополненија, на Законот за интересните 
стопи на фондовите во стопанството — — — — 1855 

906. Закон за дополнение на Законот за издвојување 
средства за станбена изградба - - - - - - 1855 

907 Закон за дополнение на Основниот закон за 
претпријатијата за патишта - - - - - - 1855 

908. Закон за измени и дополненија на Основниот 
закон за пензиското осигурување — — — — — 1856 

909 Закон за дополнение на Законот за правата на 
носителите на „Партизанска споменица 1941" - 1856 

910 Закон за престанок на важењето на Одлуката за 
лицата што имаат право на повластица во возе-
њето при користењето на годишниот одмор и на 
Одлуката за определување повластици во пат-
ничкиот сообраќај - - - - - - - - - 1857 

911 Одлука за доделување дотација на Заедницата 
на Југословенските железници од средствата на 
стопанските резерви на федерацијата - - - 1857 

912. Одлука за доделување средства на сојузниот бу-
џет за 1965 година од ,стопанските резерви на 
федерацијата за извршување на обврските на 
федерацијата во спроведувањето на санитарните 
мерки во областа на заштитата на добитокот - 1858 

913. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за обележјата на новите банкноти и ковани пари 1858 

914. Одлука за потврдување на Статутот на Заедни-
цата на југословенското електростопанство - 1858 

915. Одлука за гарантираните цени на компирот, 
кромидот и гравот за 1966 година - - - - - 1858 

916. Одлука за минималните откупни цени на опре-
делено овошје и зеленчук произведени во 1966 
година — — — — — — — — — — - — — 1859 

917 Одлука за височината на надоместокот и за тро-
шоците за вршење задолжителен преглед на до-
биток, производи од добиток, суровини и отпа-
доци во прометот преку границата - - - - 1830 

918. Одлука за височината на надоместокот и за тро-
шоците за вршење задолжителен преглед на 
растенијата при увозот и извозот — — — — — 1860 

919. Правилник за стручната спрема и за другите 
услови што мораат да ги исполнуваат водосто-
пански инспектори — — — — — — — — — 1861 

,920. Правилник за поморските книшки и дозволите 
за укрцување — — — - — — — — — — — 1851 

921. Наредба за определување на објектите во обла-
ста на индустријата, трговијата и угостителство-
то при чие финансирање нема да се врши из-
двојување средствана посебна сметка ка ј Служ-
бата на општественото книговодство — — — — 1863 

922г Наредба за измена и дополнение на Наредбата 
за условите за увоз на опрема и материјали за 
инвестициона изградба — — — — — — — — 1866 

923. Наредба за дополнение на Наредбата за поблис-
ките услови и постапката за остварување на 
премиите за кравјо млеко во 1965 година - - 1867 

924. Наредба за надоместокот за водење воздухопло-
ви во воздушниот простор на Југославија - т 1867 

925. Упатство за составување на завршната сметка 
на органите на управата за 1965 година - - - 1868 

926. Упатство за завршната сметка на станбените 
згради под општествено управување за 1965 
година — — - — — — — — — — — — — 1875 

92.7 Решение за измена на Решението за именување -
членови на општинските изборни комисии — — 1873 

Исправка на Правилникот за медицинската докумен-
тација, евиденциите и извештаите на здравстве-
ните установи — — — — — — — — — — 1876 


