
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува 
во издание на српскохрватски односно 
на хрватскосрпски словенечки и ма-
кедонски Јазик - Огласи според та-
рифата - Жиро-сметка кај Народната 
валка за претплата и посебни изданија 

101-13-602-32. за огласи 101-13-602-31. 

Среда, 18 декември 1963 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 50 ГОД. XIX 

Цена на овој број е 50.— дин. - Прет-
плата за 1963 година изнесува 2.300.— 
дин., а за странство 3.300 динара. -
Редакција: Улица Јована Ристика бр. 
I Пчннт. фах 226.— Телефони: цен-
трала 50-931, 50-932. 50-933 и 51-661; Слу-
жба за претплата 51-732 и Продадеш 

служба 51-671 

681. 
Врз основа на точката 17 од главата XII, во 

врска со точката 3 од главата VII, со точката 7 од 
главата X и одредбата под в) под 1 на точката 3 и 
точ. 6 и 9 од главата XII на Сојузниот општествен 
план за 1963 година, за распоредот и начинот на ко-
ристењето на средствата на Општиот инвестицио-
нен фонд во областа на сообраќајот во 1963 година, 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАСПОРЕДОТ 
и НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВА-
ТА НА општиот ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО 
ОБЛАСТА н а СООБРАЌАЈОТ в о 1963 ГОДИНА 

1. Во Решението за распоредот и начинот на 
користењето на средствата на Општиот инвестици-
онен фонд во областа на сообраќајот во 1963 го-
дина („Службен лист на СФРЈ" , бр. 26/63) во точ-
ката 1 во уводната реченица бројот: „13.716" се 
заменува со бројот: „16.491", во одредбата под 1 бро-
јот: „51.794" — со бројот: .,54.153' и во одредбата 
под 2 бројот: „1.922" — со бројот: „2.338". 

2. Во точката 2 став 1 во уводната реченица 
бројот: „39.744" се заменува со бројот: „42 103", во 
одредбата под 1 бројот: „3.400" — со бројот: „5.100", 
во одредбата под 7 бројот: „13.389" — со бројот: 
„14.048", а одредбата под о) се менува и гласи: 

„б) за изградба на делницата Б у д в а - Б а р и Ти-
тоград-Колашин-Биело Поље на територијата на 
Социјалистичка Република Црна Гора . . . 4.893 

од што: 
— за делницата Будва -Бар — — - 3.400 
— за делницата Титоград-Колашин-Би-

ело Поље - - - - - - - 1.493". 
3. Во точката 6 во одредбата под 2 бројот: „1,012" 

се заменува со бројот: „1.128", а одредбата под б) се 
менува и гласи: 

,,б) за Јадранскиот пат — — — — — 863 
— на делницата Б у д в а - Б а р — —. — — 600 
— на делницата Титоград-Колашин-Ви-

ело Поље — — — — — —1 — 263". 
Во одредбата под 4 бројот: „600" се заменува со 

бројот: „900". 
4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 
Р. п. бр. 225 

6 декември 1963 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

682. 
Врз основа на членот 9 од Законот за форми-

рањето на комисии за спроведување на прописите 
за расподелба на чистиот приход на стопанските 
организации и установите („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 15/62), Сојузниот извршен совет про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЧЕЛАТА ЗА РА-

СПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ НА УСТАНОВИТЕ 
I. Општи одредби 

1. Установите вршат распределба на остваре-
ниот доход односно чист приход (во понатамошниот 

текст: доходот) на средства за лични доходи на р а -
ботниците, на средства за обезбедување материјална 
основа за функционирање на општествената слу-
жба и за нејзиниот развој и на средства за заед-
ничка потрошувачка на работниците според осно-
вите и мерилата од правилникот за распределба на 
доходот, согласно со одредбите на ова упатство. 

Според ова упатство постапуваат и установите 
што не утврдуваат доход и немаат правилник за 
распределба на доходот, ако донесат правилник за 
распределба на доходот односно чистиот приход. 

Ако според важечките прописи не постои орган 
на управување што го избираат само членови на 
работната заедница, правилникот за распределба на 
доходот го донесуваат членовите на работната 
заедница. 

2. Политиката на распределбата на доходот 
установата ја утврдува самостојно, во согласност со 
задачите, за кои е основана и со постигнатиот успех 
во нивното извршување, придржува јќи се кон н а -
челото за распределба според трудот и другите оп-
штествени начела утврдени со закон, и според -по-
требите за развивање на материјалната основа на 
службата. 

3. Установите што работат според прописите 
кои важат за стопанските организации, ќе го изве-
стат републичкиот секретаријат за трудот за тоа 
дали во спроведувањето на начелата за распредел-
ба на доходот ќе постапуваат според ова упатство 
или според Упатството за спроведување на наче-
лата за распределба на чистиот приход на стопан-
ските организации („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
19/63). Додека не го известат републичкиот секре-
таријат за трудот, тие установи ќ е постапуваат 
според одредбите од ова упатство. 

II. Начела на распределбата на доходот 
4. Кога ја утврдува и спроведува политиката 

на распределбата на доходот, установата се рако-
води од следните начела: 

1) во согласност со начелото за распределба 
според трудот, таа издвојува средства за лични до-
ходи и заедничка потрошувачка на работниците 
според резултатот на работата за задоволување на 
општествените потреби, водејќи сметка за теку-
штата политика на личната потрошувачка, а дви-
ж е ј ќ и се во рамките што се обусловени со нивото 
на продуктивноста на трудот во стопанските орга-
низации на територијата на општината, односно 
републиката или федерацијата — зависно од зна-
чењето на дејноста и задачите на односната уста-
нова; 

2) зависно од големината на остварениот доход 
и во согласност со задачите поради кои е основана 
и со потребите од обезбедување средства За поната-
мошен развој и унапредување на својата дејност, 
таа врши издвојување за фондовите. 

5. Установата го утврдува успехот во работата 
врз основа на сестрано согледување на факторите 
од кои зависи успехот во работата и на условите 
под кои ги постигнала резултатите. 

Се смета дека установата постигнала подобар 
успех во работата, и тоа: 

1) установата што врши услуги врз основа на 
однапред утврдена програма на нејзината дејност 
— ако постигнала подобри резултати во задоволу-
вањето на општествените потреби и во унапредува-
њето во својата дејност, и ако постигнала попово-
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лен резултат во остварувањето на доходот, зависно 
од извршувањето на програмата; 

2) установата што врши услуги по договорни 
цени - ако постигнала подобри резултати во задо-
волувањето на општествените потреби и во унапре-
дувањето на својата дејност, и ако постигнала по-
поволен резултат во остварувањето на доходот, 
зависно од квантитетот и квалитетот на работата 
врз основа на договорената цена. 

6. Успехот во извршувањето на задачите на 
установата го утврдува органот на управувањето на 
установата што го избираат членовите на работната 
заедница, а во установите што немаат ваков орган 
на управувањето — членовите на работната за-
едница. 

Органот на управувањето на установата во КОЈ 
учествуваат заинтересираните граѓани, претстав-
ници на заинтересираните организации и опште-
ствената заедница, може да стави забелешки против 
оценката на успехот што ја утврдил органот на 
управувањето односно членовите на работната за-
едница од ставот 1 на оваа точка, ако најде дека 
установата не постигнала соодветен успех во извр-
шувањето на задачите во периодот за кој се утвр-
дува успехот. 

Органот на управувањето што го избираат чле-
новите на работната заедница, односно самите чле-
нови на работната заедница се должни да ги раз-
гледаат забелешките и по нив да заземат став пред 
да донесат одлука за распределба на доходот. Ако 
овој орган односно самите членови на работната за-
едница не ги прифатат забелешките, тие ќе ја изве-
стат за тоа општинската комисија за спроведување 
на прописите за распределба на чистиот приход. 

7. Ако односите во распределбата не се во со-
гласност со постигнатиот успех, установата е дол-
жна да преземе мерки да биде обезбедено соодвет-
ното извршување на задачите така што распредел-
бата да му одговара на постигнатиот успех во рабо-
тата, односно да ги приспособи во својот правилник 
односите во распределбата на доходот 

8. Личните доходи установата ги распределува 
така што личниот доход на секој работник да им 
одговара на резултатите на неговата лична работа, 
на успехот на работната единица во која работи и 
на установата како целина. 

III. Утврдување на успехот во работата 
9. Успехот во работата на установата за задо-

волување на општествените потреби се утврдува 
според извршувањето на задачите што пред уста-
новата биле поставени во периодот за кој се утвр-
дува успехот. 

Успехот во работата на установата се оценува 
и од гледиштето на користењето на средствата со 
кои таа располага заради извршување на задачите 
за задоволување на општествените потреби и за 
остварување на доходот. Големината на тој успех 
на установата се утврдува споредувајќи ги резул-
татите остварени во текуштиот период со резулта-
тите на работата остварени во претходниот период, 
служејќи се со показателите на успехот во ра-
ботата.^ 

10. Установите можат да се спогодуваат за утвр-
дување и користење на заеднички показатели на 
успехот во работата. 

Заради давање помош на установите во утвр-
дувањето на постигнатите резултати, републичкиот 
секретаријат за трудот, републичкиот орган на син-
дикатите на работниците на општествените дејно-
сти и републичкиот секретаријат надлежен за ра -
ботите на односната општествена служба можат за 
установите од одделни општествени служби да се 
спогодуваат за показателите на успехот на ра -
ботата. 

Установите се должни да ги искажуваат ре-
зултатите во извршувањето на задачите користеј-
ќи се со показателите утврдени со спогодбите од 
ставот 2 на оваа точка. 

11. Користејќи се со показателите на успехот во 
работата, установите кај кои постои можност за 
споредување на резултите на работата ќе соработу-
раат меѓусебно заради вршење заеднички анализи 

и ќе се договараат за согледување на заедничките 
проблеми, за размена на искуства и за давање за-
емна помош. 

12. Установите односно органите од точката 10 
на ова упатство што се спогодуваат за показате-
лите на успехот во работата, се грижат за обезбе-
дувањето и објавувањето на податоците за постиг-
натите резултати на установите според тие пока-
затели. 

IV. Поставка при распределбата 
13. Одлуката за распределба на доходот ја до-

несува, во согласност со прописите за организаци-
јата и финансирањето на одделни установи, орга-
нот на управувањето на установата што го избираат 
членовите на работната заедница односно самите 
членови на работната заедница. Ако одлуката ја 
донесува органот на управувањето на установата, 
тој е должен со претходно консултирање на работ-
ните единици и по пат на други форми на непосред-
но одлучување да обезбеди пошироко учество на 
работниците на установата во донесувањето на од-
луката. 

14. Установата врши распределба на доходот за 
одделни периоди во текот на годината и ја опреде-
лува височината на аконтациите за лични доходи 
што ги зема од банката во текот на одделни пе-
риоди, во согласност со основите и мерилата што 
ги утврдила во своите правилници. 

Усогласеноста на распределбата врз основа на 
завршната сметка или периодичните пресметки од-
носно на аконтациите во текот на пресметковниот 
период, со усвоените основи и мерила, се утврдува 
врз основа на правилниците на установата. Заради 
тоа установата е должна на Службата на опште-
ственото книговодство да и ги даде своите правил-
ници на увид 

15. Ако привремено се променат условите на 
работата, органот на управувањето на установата 
што го избираат членовите на работната заедница 
односно самите членови на работната заедница мо-
жат да решат да се отстапи од однапред утврде-
ните основи и мерила за распределба. Со правил-
никот за распределба на доходот се определз"ваат 
условите под кои може да се отстапи од утврдените 
основи и мерила за распределба на доходот. 

Ако се во прашање трајни промени во условите 
на работата, установата ќе ги усогласи основите и 
мерилата во правилникот за распределба на дохо-
дот со новонастанатите услови, според постапката 
предвидена за донесување измени и дополненија 
на правилникот. 

V. Општествен надзор 
16. Спроведувањето на прописите и примената 

на начелата за распределба на доходот во устано-
вите ги обезбедуваат работната заедница и орга-
ните на управувањето на установата. 

Општ општествен надзор над распределбата на 
доходот во установите врши во согласност со ва -
жечките прописи општинското собрание непосредно, 
по пат на свој собор на работните заедници и по 
пат на општинска комисија за спроведување на 
прописите за распределба на чистиот приход (во 
понатамошниот текст: општинската комисија) осно-
вана со Законот за формирањето на комисии за 
спроведување на прописите за расподелба на чи-
стиот приход на стопанските организации и уста-
новите. 

17. Општинската комисија ги разгледува ставо-
вите и решенијата што ги усвоиле работната заед-
ница и органите на управувањето на установата, 
особено при утврдувањето на политиката на ра-
спределбата на доходот, им укажува на евентуал-
ните недостатоци и ги упатува на изградување на 
што . поефикасен и постимулативен систем на ра-
спределба. 

Општинската комисија е должна да го известу-
ва општинскиот собор на работните заедници за 
проблемите на распределбата на доходот на уста-
новите. 

18. Републичките комисии за спроведување на 
прописите за распределба на чистиот приход (во 
понатамошниот текст: републичката комисија) 'им 
даваат на општинските комисии насоки, упатства 



Среда, 18 декември 1963 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ф Р Ј Бро ј 50 — Страна 909 

и објасненија за спроведување на прописите за 
распределба на доходот на установите и донесуваат 
решенија за вршење надзор. 

Сојузната комисија за спроведување на пропи-
сите за распределба на чистиот приход ги утврдува 
општите ставови и насоки и донесува упатства 
и објасненија за спроведување на прописите за ра-
спределба на доходот на установите. 

19. Ако општинската комисија оцени дека ра-
спределбата на доходот на установата позначително 
отстапува од усвоените општествени начела и усво-
ената политика на развојот на општествените слу-
жби, таа ќе и стави забелешки на установата и ќе 
и определи рок во кој органот на управувањето на 
установата што го избираат членовите на работната 
заедница, односно самите членови на работната за-
едница се должни да заземат став по забелешките. 

Органот на управувањето од ставот 1 на оваа 
точка, односно членовите на работната заедница на 
установата се должни во определениот рок да ја 
известат општинската комисија за својот став. 
Пред да заземе став по забелешките на општин-
ската комисија, овој орган на управувањето е дол-
жен да ги запознае со нив членовите на работната 
заедница. 

Ако органот на управувањето од ставот 1 на 
оваа точка, односно членовите на работната заед-
ница на установите не ги усвојат забелешките на 
општинската комисија, тие се должни да го обра-
зложат тоа. 

Ако општинската комисија не ги усвои моти-
вите на органот на управувањето од ставот 1 на 
оваа точка, односно на членовите на работната 
заедница на установата, таа ќе го извести тој орган 
односно членовите на работната заедница чна уста-
новата, ОПШТИНСКИОТ собор на работната заедница 
и републичката комисија за својот став и ќе даде 
потребно образложение. 

20. Републичката комисија донесува за спорното 
прашање решение, кое е конечно. Врз основа на 
решението на републичката комисија установата 
е должна да ги изврши потребните усогласувања 
во својата распределба на доходот, од денот на 
приемот на решението. 

Републичката комисија донесува решение за 
спорното прашање во рок од 30 дена од денот на 
приемот на извештајот од општинската комисија. 

Ако републичката комисија не донесе решение 
во рокот од ставот 2 на оваа точка, ќе се смета 
дека таа ги усвојува мотивите на установата. 

21. Решението на републичката комисија и се 
доставува на установата, општинската комисија и 
на Службата на општественото книговодство. Ако 
установата во рок од 30 дена од денот на приемот 
на решението не постапи по решението на репуб-
личката комисија, Службата на општественото 
книговодство ќе постапи според чл. 11 и 12 од За-
конот за општественото книговодство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 39/62). 

22. По исклучок од одредбите на точката 16 став 
2 и точ. 17 и 19 на ова упатство, распределбата на 
доходот во установите што вршат дејности од по-
себно значење (институти за нуклеарни истражу-
вања, факултети и др.) ја разгледуваат и, по 
потреба, даваат забелешки и донесуваат решенија 
републичките комисии. Републичкиот извршен совет 
ќе ги определи установите кои во смисла на ова 
упатство се сметаат како установи од посебно 
значење. 

VI. Преодни и завршни одредби 
23. Установите што ќе донесат правилник за ра-

спределба на доходот по влегувањето во сила на 
ова упатство, ќе го применуваат ова упатство од 
денот на почетокот на применувањето на тој пра-
вилни!: 

24 Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за спро-
ведување на начелата и општите мерила за распо-
делба на доходот во правилниците на самостојните, 
установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/62). 

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

Р. п. бр. 226 
11 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с.р. 

683. 
Врз основа на членот 6 од Законот за придоне-

сите за Фондот за обнова и изградба на Скопје 
за 1964 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/63), 
Сојузниот секретаријат за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ОСНО-
ВИЦАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ЗА РОКОВИТЕ ЗА УПЛА-
ТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФОНДОТ ЗА 
ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ ВО 1964 ГО-

ДИНА 
I. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕТО НА ОСНОВИЦА-
ТА ЗА ПЛАЌАЊЕ И НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВА-

ЊЕТО НА ПРИДОНЕСИТЕ 
1. Придонес од средствата наменети за инвестиции 

Член 1 
Како основица за плаќање на придонесот за 

Фондот за обнова и израдба на Скопје (во пона-
тамошниот текст: Фондот) од средствата наменети 
за инвестиции, што го плаќаат стопанските и други-
те работни организации што работат според про-
писите што важат за стопанските организации, по 
норма од 2%, според членот 2 став 1 точка 1 од 
Законот за придонесите за Фондот за обнова и 
изградба на Скопје за 1964 година (во понатамошни-
от текст: Законот), се смета износот на средствата на 
чистиот приход кој со распределбата извршена 
според завршната сметка за 1963 година стопанските 
и другите во овој став наведени организации ќе го 
издвојат за својот деловен фонд на заедничката 
потрошувачка, а по одбивање на износот на при-
донесот за општествените инвестицииони фондови 
што на тие средства се должни да го пресметаат 
и уплатат тие. 

Во основицата за плаќање на придонесот од 
ставот 1 на овој член влегува и дел од чистиот при-
ход остварен според завршната сметка за 1963 го-
дина, кој од незадолжителниот дел на резервниот 
фонд се пренесува во деловниот фонд и во фондот 
на заедничката потрошувачка, во смисла на членот 
35 ст. 3 и 4 од Законот за средствата на стопанските 
организаци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61, 
30/62 и 53/62), по одбивање на придонесот за опште-
ствените инвестициона фондови. 

Ако стопанските и други организации од ставот 
1 на овој член по својата завршна сметка за 1963 
година според посебни сојузни прописи внесуваат 
во својот деловен фонд или во фондот на заеднич-
ката потрошувачка износ на отстапениот придонес 
од доходот или од средствата што ги добиле како 
дотација или за санација, во основицата за пла-
ќање на придонесот по норма од 2% не влегува и 
износот на отстапениот придонес од доходот односно 
средствата што ги добиле како дотација или за 
санација, што стопанските организации го внесуваат 
во својот деловен фонд или во фондот на заеднич-
ката потрошувачка. 

Пресметувањето на износот на придонесот врз 
основицата од ставот 1 на овој член се врши на тој 
начин што врз таа основица ќе се примени норма 
од 2 % . 

Пример за утврдување на основицата за плаќање 
и за пресметување на придонесот: 

Динари 
1) од чистиот приход според 

завршната сметка издвоено: 
а) за деловниот фонд 35,000.000 
б) за фондот на заедни-

ката п-отрошувачка 5,000.000 40,000.000 
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2) придонес на општествени^ Динари 
те инвестициони фондови 
по норма од 30% 12,000.000 

3) основица за плаќање на 
придонесот за Фондот 28.000.000 

4) износ на придонесот за 
Фондот (28,000.000 X 2%) 560.000 

5) нето износ на чистиот при-
ход за внесување во де-
ловниот фонд и во фондот 
на заедничката потрошу-
вачка 27,440.000 

Член 2 
К а к о основица за плаќање на фондот на при-

донесот од средствата наменети за инвестиции, што 
го плаќаат општествените инвестици-они фондови 
по норма од 2%, според членот 2 'став 1 точка 2 од 
Законот, се смета вкупниот прилив на средствата 
што на овие фондови им припаѓаат како текушт 
приход во 1964 година. 

Член 3 
Обврзници на придонесот од средствата наме-

нети за инвестиции, по норма од 2%, според членот 
2 став 1 точка 3 од Законот, се сите корисници на 
општествен имот наведени во членот 6 од овој 
правилник. 

Придонесот од ставот 1 на овој член се плаќа 
од износот на средствата на резервниот фонд на 
општествено-политичките заедници, и тоа само од 
износот на средствата на заедничките резерви" на 
стопанските организации што се користат за ин-
вестиции. 

Член 4 
К а к о основица за плаќање на фондот на при-

донесот според членот 2 став 1 точка 3 на Законот, 
што го плаќаат фондовите за станбена изградба, 
се смета вкупниот прилив на средствата што на 
овие фондови им припаѓаат како текушт приход 
во 1964 година, намален за износот на средствата 
употребени за исплата на личните доходи на лица 
запослени во администрацијата на тие фондови, 
заедно со придонесите што се плаќаат на средствата 
издвоени за лични доходи. 

Основицата за плаќање на придонесот од ста-
вот 1 на овој член од фондовите на другите кори-
сници на општествен имот наведени во членот 6 
на овој правилник, што имаат инвестиционен к а -
рактер, а кои тие корисници на општествен имот ги 
основале според важечките прописи (фонд за 
инвестиции, фонд на заедничката потрошувачка и 
др.), ги чинат средствата внесени во овие фондови 
во 1964 година по завршната сметка на корисниците 
на општествениот имот за 1963 година, како и сред-
ствата внесени во овие фондови во 1964 година по 
други основи. 

На начинот од ставот 2 на овој член се утвр-
дува основицата за плаќање на придонесот на Фон-
дот и кога односните корисници на општествен 
имот ќе формираат посебни издвоени средства (од 
месниот самопридонес, за изградба на судски згра-
ди и други irbro се издвојуваат на посебни сметки 
за финансирање на инвестиции). 

Во другите случаи на користење на средства 
за инвестиции, освен средствата наведени во ст. 1 и 
2 на овој член, основицата за плаќање на придо-
несот по ставот 1 на овој член за обврзниците од 
членот 3 на овој правилник ја чинат извршените 
исплати и дадените аванси за инвестиции на товар 
на нивните претсметка на финансиските планови и 
одделните партии и позиции на буџетите на опште-
ствено-политичките заедници за 1964 година. 
2. Придонес од средствата за материјалните расходи 

на општата потрошувачка 
Член 5 

Како основица за плаќање на Фондот на при-
донесот од средствата за материјални расходи на 
општата потрошувачка, што го плаќаат државните 
органи и општествените организации, како и уста-
новите. заедниците на стопански организации и 
другите корисници на општествениот имот, што не 
раОотзт по прописите што в а ж а т за стопанските 
организации, по норма од 2%, според членот 3 

став 1 од Законот, се сметаат: 
1) износите исплатени на име оперативни и 

ф у н к ц и о н а л н и расходи по претсметките, ф и н а н -
сиските планови и буџетите на сите корисници на 
општествен имот предвидени во членот 3 на Зако-
нот односно во членот 6 на овој правилник; 

2) износите исплатени на товар на средствата 
на фондовите што ги формирале одделни корисни-
ци на општествен имот според важечките прописи, 
освен износите исплатени за инвестиции и лични 
доходи; 

3) износите исплатени за набавка на опрема 
ако е набавката извршена на товар на материјал-
ните расходи (оперативни или функционални) на 
буџетите на општествено-политичките заедници од-
носно на товар на п р е с м е т к и т е или на финанси-
ските планови на корисниците на општествен имот. 

Во основицата за пресметување на придонесот 
од ставот 1 на овој член не влегуваат износите 
исплатени на име: 

1) и з д р ж у в а њ е на штитеници сместени во со-
ци јални установи и домови; 

2) социјална помош со траен и повремен к а -
рактер; 

3) помош на жртвите на фашистичкиот терор; 
4) помош на фамилиите чии хранители се на-

оѓаат на отслужување на воениот рок; 
5) плаќање на услуги на здравствени уста-

нови за лекување на сиромашни и социјално неоси-
гурени лица, врз основа на в а ж е ч к и прописи; 

6) примање на воените инвалиди од војните и 
нивна здравствена заштита ; 

7) надоместок на носителите на Партизанска 
споменица 1941 година и други одликувања; 

8) стипендии; 
9) дотации што им се даваат на установи на 

општествени служби, општествени организации, 
фондови и на други корисници на општествен 
имот, како и други давања со кои се обезбедуваат 
средства на одделни корисници за вршење на 
нивната дејност, а кои како непосредни корисници 
на општествен имот го пресметуваат и го плаќаат 
овој придонес; 

10) регреси и премии; 
11) обврски по заеми и гаранции; 
12) членарини и придонеси за меѓународни ор-

ганизации ; 
13) издвоени средства по пресметки и ф и н а н -

сиски планови на име уплата на амортизација на 
нивните основни средства; 

14) лични доходи, на кои се пресметува и се 
плаќа придонес по норма од 1%. 

Член 6 
К а к о обврзници на придонесот од средствата за 

материјални расходи на општата потрошувачка, во 
смисла на членот 3 од Законот, се сметаат следни-
те корисници на општествен имот: 

1) државни органи (претставнички органи, и з -
вршпо-политички органи и органи на управата, су-
дови и Јавни обвинителства); 

2) општествени о р г а н и з а ц и и , вкл у ч у ва јќи ги 
тука и политичките организации и здруженијата ; 

3) установи на општествени служби и други ко-
рисници на општествен имот во сите области (ви-
дови) на дејноста, кои се опфатени со Номенкла-
турата за распоредување на стопанските и други 
организации и државните органи според дејности-
те („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 10/62 и 12/63), 
освен оние што се наведени во членот 1 точ. 1 до 
11 на Правилникот за извршување на Уредбата за 
завршната сметка на стопанските организации за 
1963 година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 47/63) и 
освен станбените згради под општествено упра-
вување. 

К а к о обврзници на придонесот од средствата 
за материјални расходи на општата потрошувачка 
се сметаат и: 

1) државните органи к а ј кои се врши проверу-
вањ,е на можноста за обезбедување и распределба 
на средства за работа по принципите на доходот, 
во смисла на членот 13 од Законот за измени и 
дополненија на З а к о н о т за јавните службеници 
(„Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 52/61); 
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2) органите што се сметаат к а к о наредбодавци 
по партии и позиции на буџетите на општествено-
политичките заедници за извршени материјални 
расходи на општата потрошувачка што подлежат 
на плаќање на придонесот, а што не содржат прет-
сметка на одделни државни органи; 

3) фондовите на општествено-политичките з а -
едници формирани според чл. 106 до 126 на З а к о -
нот за буџетите и финансирањето на самостојните 
установи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 52/59, 23/61, 
52/61, 28/62, 53/62 и 13/63) — фондови за патишта, 
фондови за води итн.); ^ 

4) општинските здравствени инвестициони ф о н -
дови (чл. 114 до 116 од Општиот закон, за организа-
ци јата на здравствената служба — „Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 45/60, 9/61 и 22/62); 

5) општествените фондови за школство; 
6) Народната банка; 
7) Службата на општественото книговодство. 
Во смисла на членот 3 став 2 од Законот, Југо-

словенската народна армија не се смета како об-
врзник на придонесот од членот 1 став 1 на З а к о -
нот, на материјалните расходи предвидени во со-
јузниот буџет за потребите на Југословенската на -
родна армија. 

3. Придонес од средствата за лични доходи на 
работниците 

Член 7 
Како основица за плаќање на Фондот на при-

донесот од средствата за лични доходи на работ-
ниците, што го плаќаат корисниците на опште-
ствен имот по норма од 1%^ според членот 4 став 1 
од Законот, се смбВДШ' МКупно исплатените бруто 
износи на личните доходи за 1964 година по еден 
исплатен документ, од кои се пресметува и се п л а -
ќа придонес за буџетите од личниот доход, без о-
глед на тоа во која година се исплатени. Како бру-
то лични доходи се подразбираат нето личните до-
ходи наголемени со износот на придонесот за бу-
џeтитev од личниот доход и со износот на основ-
ните придонеси за социјално осигурување (без при-
донесот за станбена изградба, без делот на основ-
ниот придонес за социјално осигурување по допол-
нителна норма од 2,5% и без надоместокот на со-
обраќајните стопански организации за повластици-
те во патничкиот сообраќај). 

Како личен доход во смисла на ставот 1 од 
овој члеМ се подразбираат примањата на кои се 
пресметува и се плаќа придонес за буџетите од 
личниот доход според одредбите на Законот за 
придонесите за буџетите од личниот доход на ра -
ботниците („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 17/61, 
44/61, 52/61 и 30/62) и на Правилникот за пресме-
тување и плаќање на придонесите од личниот до- -
ход од работен однос („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 32/63), а кои се исплатуваат од средствата из-
двоени за лични доходи на работниците. 

Ако редовните придонеси од личниот доход 
(редовен придонес за буџетите од личниот доход и 
основни придонеси за социјално осигурување) се 
плаќаат според паушални основици, ќано основица 
за пресметување на придонесот за Фондот од сред-
ствата за лични доходи на работниците служат тие 
паушални основици. 

Ано редовните придонеси од личниот доход се 
плаќаат во паушални износи, основицата за пре-
сметување на придонесот на Фондот од средствата 
за лични доходи на работниците ја сочинува вкуп-
ниот износ на исплатените нето лични доходи за 
1964 година по еден исплатен документ, наголемен 
со паушалните износи на редовните придонеси од 
личниот доход. 

Корисниците на општествен имот што личните 
доходи на работниците за 1964 година ги исплату-
ваат во нето износи, освен оние што редовните при-
донеси од личните доходи ги пресметуваат и ги 
плаќаат во паушални износи или според п а у ш а л -
ни основици, придонесот на Фондот од средствата 
за лични доходи на работниците го пресметуваат и 
го плаќаат со примена на норма од 1% врз вкуп-
ниот износ на нето исплатените лични доходи по 
еден исплатен документ, наголемен со вкупниот и з -
нос на редовните придонеси од личниот доход по 

нормите определени за нето примања во Правил-
никот за пресметување и плаќање на придонесите 
од личниот доход од работен однос. 

4. Придонес од данокот на доход 
Член 8 

Придонесот на Фондот од данокот на доход, 
кој, според членот 5 од Законот, го плаќаат опште-
ствено-политичките заедници, се пресметува по 
норма од 2% врз збирот на основиците на данокот 
на доход од земјоделство и данокот на доход од 
самостојни занимања и друг имот за 1963 година 
кој се обложува според годишните даночни осно-
вици. 

Во основицата на придонесот од ставот 1 на 
овој член не влегуваат приходи на кои данокот 
на доход се плаќа во процент од прометот, во про-
цент од бруто приходот и во постојан (фиксен) 
износ. 

Од вкупно наплатениот данок на доход оп-
штинскиот орган на управата надлежен за работи-
те на финансиите, пред да го распредели данокот 
на општествено-политички заедници, го пресметува 
и му го уплатува на Фондот придонесот од дано-
кот на доход од името на сите општествено-по-
литички заедници, и тоа во процент кој се добива 
кога вкупниот износ на придонесот од данокот на 
доход, пресметан на начинот од ставот 1 на овој 
член, ќе се помножи со 100, па добиениот производ 
ќе се подели со вкупниот износ на наплатениот 
данок на доход од земјоделство и данок на доход 
од самостојни занимања и друг имот КОЈ се об-
ложува според годишните даночни основици пред-
видени за 1964 година од страна на општинското 
собрание. 

Член 9 
Во случаите кога облог со данок на доход, за -

ради примена на одредбата од членот 8 став 1 од 
' овој правилник, уште не е извршен за 1963 година, 

општествено-политичките заедници му плаќаат на 
Фондот аконтација на придонесот од данокот на 
доход. Оваа аконтација се определува по норма 
од 2% врз збирот на основиците од данокот на до-
ход од земјоделство за 1963 година и данокот на 
доход од самостојни занимања и друг имот според 
последниот облог со данок. 

Аконтацијата на придонесот на данокот на до-
ход му се плаќа на Фондот на начинот предвиден 
во членот 8 став 3 на овој правилник, и тоа во 
процент кој се добива кога вкупниот износ на пре-
сметаната аконтација ќе се помножи со L00, па 
добиениот производ ќе се подели со вкупниот из -
нос на наплатениот данок на доход од земјодел-
ство и данок на доход од самостојни занимања 
и друг имот кој се обложува според годишните 
даночни основици предвидени за 1964 година од 
страна на општинското собрание. 

Кога ќе се утврдат основиците на данокот на 
доход од самостојни занимања и друг имот за 1963 
година, општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на финансиите ќе изврши конечно пре-
сметување на придонесот од данокот на доход на 
начинот предвиден во членот 8 став 1 на ОЕОЈ пра-
вилник, и тоа во рок од 15 дена од денот на извр-
шувањето на облогот со данок. 

Член 10 
Општествените инвестициони фондови, фондо-

вите за станбена изградба и други општествени 
фондови од територијата на град Скопје од чии 
средства се финансира изградбата на територијата 
на град Скопје, не му плаќаат на Фондот придо-
неси предвидени со Законот. 

II. РОКОВИ З А У П Л А Т У В А Њ Е НА 
ПРИДОНЕСИТЕ 

1. Придонес од средствата наменети за инвестиции 
Член И 

Стопанските и другите работни организации 
што работат според прописите што в а ж а т за сто-
панските организации, се должни истовремено со 
доставувањето на завршната сметка за 1963 година, 
односно истовремено со издавањето на налозите за 
пренесување ш незадолжителниот дел на резерва, 
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ниот фонд во деловниот фонд и во фондот на за-
едничката потрошувачка (член 1 став 2), да и под-
несат на Службата на општественото книговодство 
к а ј која имаат жиро-сметка налог за уплата на 
Фондот на придонесот според членот 2 став 1 точка 
1 од Законот. 

Член 12 
Придонесот кој според членот 2 став 1 точка 2 

од Законот му го плаќаат на Фондот општестве-
ните инвестициони фондови го пресметува и го у-
платува Службата на општественото книговодство 
к а ј која се водат средствата на тие фондови, и тоа 
на 5-иот ден во месецот за изминатиот месец. 

Член 13 
Придонесот што му го плаќаат на Фондот дру-

гите корисници на општествен имот според членот 
2 став 1 точка 3 од Законот, го пресметуваат и го 
уплатуваат: 

1) на средствата на фондовите за станбена из-
градба — Службата на општественото книговодство 
к а ј која се водат средствата на тие фондови, и тоа 
на 5-иот ден во месецот за изминатиот месец; 

2) на средствата на фондовите што имаат ин-
вестицио-нен карактер, а кои се внесени во овие 
фондови според завршната сметка за 1963 година 
односно на издвоените средства на посебни сметки 
.— другите корисници на општествен имот истовре-
мено кога на Службата на општественото книго-
водство и ја доставуваат завршната сметка за 1963 
година, односно истовремено со пренесувањето на 
средствата на посебни сметки; на другите сред-
ства што се внесуваат во овие фондови во текот 
на 1964 година — другите корисници на општествен 
имот во рок од 10 дена по истекот на месецот; 

3) во другите случаи на користење на средства-
та за инвестиции — корисниците на општестве-
ниот имот при секоја исплата за инвестиционо вло-
жување. 
2. Придонес од средствата за материјални расходи 

на општата потрошувачка 
Член 14 

Наредбодавците по претсметките, финансиските 
планови и одделни партии односно позиции на бу-
џетите на корисниците на општествени имот наве-
дени во членот 6 на овој правилник се должни 
во рок од 10 дена по истекот на секој месец да из-
вршат пресметување и уплатување на придонесот 
од средствата за материјални расходи на општата 
потрошувачка во изминатиот месец. Кон налогот за 
уплата на овој придонес наредбодавците се должни 
на Службата на општественото книговодство да и 
поднесат спецификација на извршените материјал-
ни расходи на општата потрошувачка во измина-
тиот период, со следните податоци: наименување на 
ставките (партија и позиција) по кои имало деловни 
промени во изминатиот пресметковен период; вку-
пен износ на извршените исплати по одделни став-
ки за односниот пресметковен период; износ на из-
вршените исплати на име материјални расходи што 
не подлежат на обврска за пресметување и уплату-
вање на придонесот, согласно со членот 5 став 2 од 
овој правилник; основица за пресметување на при-
донесот, која се добива кога од износот на исплате-
ните материјални расходи ќе се одбијат исплатени-
те износи што не влегуваат во основицата за пре-
сметување на придонесот; и износ на стасаниот при-
донес, кој се добива со примена на норма од 2% врз 
утврдената основица, а на кој износ мора да гласи 
и налогот за уплата на придонесот. 

На горе наведениот начин пресметаниот придо-
нес се плаќа на товар на средствата од који се извр-
шени исплатите на материјалните расходи на оп-
тата 'потрошувачка. Ако за плаќање на придонесот 
се обезбедени средства на посебни позиции, партии 
односно ставки, со исплатениот придонес ќе се то-
варат овие средства. 

3. Придонес од средствата за лични доходи на 
работниците 

Член 15 
Придонесот од средствата за лични доходи на 

работниците, што според членот 4 од Законот ги 
плаќаат корисниците на општествениот имот, се 

уплатува к а ј Службата на општественото книго-
водство истиот ден кога од неа или од банката се зе-
маат средствата за исплатување на личните доходи. 

4. Придонес од данокот на доход 
Член 16 

Пресметаниот придонес од данокот на доход оп-
штинското собрание му го плаќа на Фондот во ро-
ковите во кои го врши распоредот на приходот од 
збирната преодна сметка на приходите од населени-
ето, со тоа износот на конечно пресметаниот придо-
нес да треба во целина да се подмири најдоцна до 
крајот на 1964 година. 

III. СМЕТКИ НА КОИ СЕ УПЛАТУВААТ 
ПРИДОНЕСИТЕ 

Член 17 
Уплатување на придонесите се врши на след-

ните сметки к а ј филијалите на Народната банка 
како основни организациони единици на Служба-
та на општественото книговодство к а ј кои се водат 
сметките на обврзниците на овие придонеси, и тоа: 

1) на сметката бр. 845-70-01 — Придонес на 
Фондот за обнова и изградба на Скопје од средства-
та наменети за инвестиции: 

2) на сметката бр. 845-70-02 — Придонес на Фон-
дот за обнова и изградба на Скопје од средствата 
за материјални расходи на општата потрошувачка; 

(%ј) на сметката бр. 845-70-03 — Придонес на 
Фондот за обнова и изградба на Скопје од сред-
ствата за лични доходи на работниците; 

4) на сметката бр. 845-70-04 — Придонес на Фон-
дот за обнова и изградба на Скопје од данокот на 
доход. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 18 

Овој правилник влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-18749/1 
14 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

684. 
Врз основа на чл. 23, 36 став 2 и чл. 46 и 51 од 

Законот за придонесот за буџетите од личниот до-
ход на работниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
17/61, 44/61, 52/61 и 30/62), членот 214 став 2 од З а -
конот за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
22/62) и точката 5 од Одлуката за определување на 

^нормите на придонесите за социјално осигурување, 
додаток на деца и запослување на работници во 
1963 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62), 
во согласност со Сојузниот секретаријат за трудот, 
по прибавеното мислење од Сојузниот завод за соци-
јално осигурување, Сојузниот секретаријат за ф и -
нансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД 

ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС 
Член I 

Во Правилникот за пресметување и плаќање 
на придонесите од личниот доход од работен однос 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/63) во членот 20 
ставот 1 се менува и гласи: 

„Од личниот доход на југословенски државјани 
запослени во странство к а ј југословенски органи, 
установи, стопански и други организации, во до-
маќинства на тие осигуреници односно во домаќин-
ства на југословенски државјани запослени во ме-
ѓународни организации, како и од личниот доход 
на југословенски државјани упатени на стручно 
усовршување во странство или на кои одобрението 
за работа во странство им е дадено во врска со 
извршување на деловен договор за кооперација и 
за други видови стопанска соработка помеѓу дома-
шна работна организација и странски работодавец 

I 
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или по основот извршување на обврски на Југосла-
вија во рамките на техничката помош или друга 
меѓународна спогодба, а кои се задржани во работен 
однос ка ј домашна работна организација — се пре-
сметуваат и се плаќаат придонесите од личниот 
доход од работен однос по нормите од членот 15 од-
носно членот 16 на овој правилник, и тоа само од 
износите на личниот доход што тие осигуреници би 
го имале кога би биле на работа во Југославија." 

Член 2 
Во членот 21 став 2 зборовите: „кој не е засно-

ван врз меѓународен договор" се заменуваат со збо-
ровите: „без Оглед на тоа дали тој работен однос 
е заснован врз меѓународен договор". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 1-16656 3 

6 декември 1963 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, с. р. 

685. 
Врз основа на точката 5 одредба под 4 под 3 и 

точката 8 одредба под 16 од Одлуката за опреде-
лување на дејностите за кои стопанските органи-
зации плаќаат интерес на деловниот фонд по пони-
ски норми и на дејностите за кои се ослободени 
од плаќањето на тој интерес и на придонесот од 
доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/63), во 
спогодба со Сојузниот секретаријат за финансии, 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ОД ГРАНКАТА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО ЗА КОИ СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ НЕ ПЛАЌААТ ИНТЕРЕС НА ДЕЛОВ-

НИОТ ФОНД И ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ 

1. Како стопански дејности од гранката земјо-
делство (211-00) за кои стопанските организации не 
плаќаат интерес на деловниот фонд и придонес од 
доходот во смисла на точката 5 одредба под 4 под 3 
и точката 8 одредба под 16 на Одлуката за определу-
вање на дејностите за кои стопанските организации 
плаќаат интерес на деловниот фонд по пониски 
норми и на дејностите за кои се ослободени од 
плаќањето на тој интерес и на придонесот од до-
ходот, се сметаат,^ покрај дејностите земјоделско 
производство и откуп на земјоделски производи од 
страна на општите земјоделски задруги и други 
земјоделски организации, и следните дејности на 
општите земјоделски задруги и други земјоделски 
организации, како и на погонските и деловните 
единици на други стопански организации за ко-
операција со индивидуални земјоделски производи-
тели, и тоа: 

1) услуги со земјоделски машини, услуги на 
стручни служби и други услуги потребни за врше-
ње и унапредување на земјоделското производство; 

2) занаетчиски дејности што служат за сопстве-
но земјоделско производство односно за потребите 
на сопствените стопански дејности определени со 
оваа наредба; 

3) преработка, доработка и складирање на земјо-
делски производи од сопствено производство и од 
производство во кооперација со индивидуални зем-
јоделски производители, подразбирајќи ја тука и 
преработката на грозје, освен индустриската пре-
работка и доработка на тие производи; 

4) снабдување на кооперанти и други земјодел-
ски производители со репродукциони материјали за 
земјоделско производство и со средства за заштита 
на растенијата и добитокот, освен продажбата пре-
ку продавници на мало; 

5) поправка на земјоделски машини и други 
справи и алати што земјоделската организација ги 
користи за својата дејност;. 

6) дејности на масларници за производство на 
масло од маслинки; 

7) дејности на механизирана обработка на земја 
и агротехнички мелиорации што ги вршат специја-
лизирани производствени и други претпријатија во 
гранката земјоделство; 

8) производство на мед (пчеларење); 
9) заштита на растенијата и добитокот, како и 

лекување на добитокот и други ветеринарни услуги; 
10) селекција на растенијата и добитокот, како 

и вештачко осеменување на добитокот; 
11) мелиорација, унапредување и користење на 

пасиштата; 
12) производство на материјали за расад (лозен, 

овошен и други расадници, расадници за градско 
зеленило и сл.) и подигање на плантажни овошници 
и лозја; 

13) дејности во врска со подготвувањето на се-
менски материјали (контрола и испитување на ни-
кулчавоста и др.); 

14) земјоделски дејности на центарот и бирото 
за унапредување на земјоделското производство; 

15) дејности на млекари што се наѓаат во состав 
на земјоделски организации а се занимаваат со 
разладување, пастеризација и преработка на млеко 
произведено во тие организации или во кооперација 
со индивидз^ални земјоделски производители, освен 
дејностите на самостојни млекари, млекари во со-
став на неземјоделски организации, млекари орга-
низирани како комунални претпријатија или мле-
кари што преработуваат млеко на индустриски 
начин. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 04-29281/1 
12 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 
за земјоделство 

и шумарство, 
Јоже Инголич, с. р. 

686. 
Врз основа на членот 57 од Законот за регули-

рање на деловните односи на пазарот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 30/62 и 53/62), а во согласност со 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи во 
смисла на членот 3 став 2 од Основниот закон за 
прекршоците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/59), 
Сојузниот секретаријат за трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВНАТРЕШНАТА КОНТРОЛА ВО ПРОДАВ-

НИЦИТЕ 
I. Општи одредби 

1. Заради обезбедување внатрешна контрола во 
продавниците, трговските и производителските прет-
пријатија (во понатамошниот текст: претпријати-
јата) се должни во продавниците што се во со-
став на тие претпријатија да установат евиденции 
пропишани со оваа наредба. 

Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на 
продавниците на земјоделски задруги, установи и 
Општествени организации, како и на трговските ду-
ќани со редовна пресметка. 

Трговските претпријатија на големо, индустри-
ските и други производителски претпријатија се 
должни во своите магацини, складови и откупни 
станици, во кои се врши и продажба на стоки на 
мало. да установат за тој дел на прометот евиденции 
пропишани со оваа наредба. 

2. Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на трговијата може од водење на евиденци-
ите пропишани со оваа наредба да ослободи претпри-
јатија со поголем број продавници, стоковни куќи, 
самопослуги, самоуслуги и продавници на произ-
водителски претпријатија, ако тие самите ја обез-
бедиле внатрешната контрола според посебни усло-
ви на своето работење,. 
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3. Продавницата мора да води: 
1) евиденција за движењето на стоките; 
2) евиденција за движењето на цените. 
4. Општинскиот орган на управата надлежен 

за работите на трговијата може да определи продав-
ниците да мораат да имаат контролна вага, за да им 
ее овозможи на потрошувачите да ја проверуваат 
тежината на купените стоки, како и други средства 
за испитување на количината, односно квалитетот 
на стоките (на пример, апарат за „ламбирање" 
ја јца и сл.). 

5. Покрај евиденциите пропишани со оваа на-
редба, претпријатијата можат да установат и други 
евиденции. 

II. Евиденција за движењето на стоките 
6. Во евиденцијата за движењето на стоките се 

внесуваат: а) податоци за задолжувањето на про-
давницата со стоки и б) податоци за продадените 
стоки. 

Евиденцијата за движењето на стоките се води 
во посебна книга или на заверени' картички, кои 
по истекот на годината мораат да се поврзат. 

7. Во евиденцијата за движењето на стоките 
се внесуваат, на страната на влегување на стоките, 
следните податоци: 

1) датум кога се стоките примени од претприја-
тието односно кога продавницата самостојно ги 
набавила стоките; 

2) вид и број на документот на приемот на 
стоките; 

3) вкупен износ на задолжувањето за приме-
ните односно набавените стоки, според продажната 
цена на тие стоки. 

На страната на влегување се внесуваат и пода-
тоците за покачувањето на цената на стоките врз 
основа на записникот за промена на цената на 
стоките. 

Во евиденцијата за движењето на стоките се 
внесуваат, на страната на излегување на стоките, 
следните податоци: 

1) датум на продажбата на стоките; 
2) вид и број на документот за продадените 

стоки (дневен рекапитулар или дневен извештај за 
продадените стоки); 

3) вкупен продажен износ на продадените 
стоки. 

На страната на излегување на стоките се вне-
суваат и податоците за намалувањето на цената на 
стоките, за калото и растурот на стоките и за 
стоките вратени на претпријатието. Овие податоци 
се внесуваат врз основа на записникот за промената 
на цената (точка 17) и врз основа на записникот 
за утврденото кало и растурот односно врз основа 
на записникот за вратените стоки, што се составу-
ваат на начинот пропишан со статутот или со друг 
општ акт на претпријатието. 

Разликата помеѓу состојбата спрема податоците 
за влегување на стоките и состојбата спрема пода-
тоците за излегување на стоките ја претставува 
вредноста на стоките што продавницата треба да ја 
има на залихи. 

8. Податоците за влегување на стоките што ги 
примила продавницата од претпријатието се вне-
суваат во евиденцијата за движењето на стоките 
врз основа на документите кои претпријатието и ги 
доставува на продавницата при издавањето на сто-
ките (доставници, отпремници и сл,). 

Документите од ставот 1 на оваа точка мораат да 
содржат особено: вид и назив на стоките, коли-
чина на стоките изразена во мерни единици во кои 
односните стоки се продаваат на мало, цена по која 
продавницата ќе ги продава стоките (продажна 
цена), вкупен износ на задолжувањето пресметан 
по продажната цена, потпис на лицето што и ги 
издало стоките на продавницата и потпис на лицето 
што ги примило стоките за продавницата. 

9. Податоци за влегување на стоките што про-
давницата самостојно ги набавува или на кои само-
стојно им ги определува цените, се внесуваат во 
евиденцијата за движењето на стоките врз основа 
на калкулацијата за продажната цена на стоките. 
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Калкулацијата за продажната цена на стоките 
се составува пред да се пристапи кон продажба на 
стоките, во два примероци, и тоа во посебна книга. 

Калкул аци јата за продажната цена на стоките 
содржи: реден број, назив (фирма) на добавувачот 
на стоките, број на фактурата или друг документ 
по КОЈ се стоките испорачани, како и сите елементи 
од кои се состои продажната цена на стоките. 

Продавницата доставува еден примерок од 
калкулациЈата за продажната цена на стоките до 
претпријатието, а другиот примерок и останува на 
продавницата. 

10. Податоците за продажбата на стоките на 
страната на излегување на стоките се внесуваат во 
евиденцијата за 'движењето на стоките, врз основа 
на дневниот рекапитулар на парагон-блоковите кој 
продавницата го составува врз основа на парагон-
блоковите кој продавницата го составува врз осно-
ва на парагон-блоковите издадени за продадените 
стоки во текот на еден ден. 

Парагон-блок му се издава на купувачот при 
продажбата на стоки. 

11. Парагон-блокот содржи: ознака на серијата 
и реден број на парагон-блокот, вид и назив на 
стоките, количина на продадените стоки, продажна 
цена по мерната единица на стоките, вкупен износ 
наплатен за продадените стоки и реден број под 
кој продадените стоки се воведени во евиденци-
јата за движењето на цените. 

12. Дневниот рекапитулар на парагон-блоковите 
содржи: ознаки на сериите и редните броеви на 
парагон-блоковите и вкупен износ наплатен по тие 
блокови. 

Дневниот рекапитулар на парагон-блоковите се 
составува во два примероци. 

Дневниот рекапитулар на парагон-блоковите го 
потпишуваат работоводителот на продавницата и 
благајникот, а ако во продавницата нема благајник 
— работоводителот и продавачот. 

Продавницата е должна да му достави на прет-
пријатието кон износот на дневниот пазар и при-
мерок од дневниот рекапитулар со соодветните 
парагон-блокови. 

Ако износот на дневниот пазар се уплатува 
преку банка или пошта, на примерокот на днев-
ниот рекапитулар на парагон-блоковите што поста-
нува на продавницата се забележува дека уплату-
вањето е извршено преку банка односно пошта, 
и датумот на уплатата. 

13. Издавањето на парагон-блокзови не е задол-
жително за продавниците на тутунови преработки, 
кибрити и прибор и за продавниците на весници 
и повремени списи. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на трговијата, по прибавено мислење на 
околиската стопанска комора, може да ослободи од 
задолжително издавање на парагон-блокови и про-
давници што продаваат други производи, а особено: 
овошје и зеленчук, млеко и млечни производи и 
хлеб и печиво. 

14. Ако е продавницата ослободена од должно-
ста за издавање парагон-блокови, податоците за 
продажбата на стоките се внесуваат во евиденци-
јата за движењето на стоките врз основа на доку-
ментите за дневниот пазар што ќе ги определи 
самото претпријатие (каса-блокови, контролни ленти 
од регистар-касата, итн.). 

III. Евиденција за движењето на цените 
15. Во евиденцијата за движењето на цените 

се внесуваат податоци за цените на стоките со 
кои е задолжена продавницата. 

Евиденцијата за движењето на цените се води 
во посебна книга или на заверени картички, кои 
по истекот на годината мораат да се поврзат. 

16. Во евиденцијата за движењето на цените 
се внесуваат следните податоци: 

1) реден број под кој се воведуваат стоките во 
евиденцијата; 

2) вид и назив на стоките; 
3) продажна цена на стоките; 
4) број на документот за приемот на стоките 

односно број на кал кул аци јата. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Ако е извршена" промена на цената на стоките, 
во евиденцијата за движењето на цените се внесува 
бројот ,и датумот на записникот за промената на 
цената на стоките. 

Податоците за новите количини стоки со кои 
продавницата се задолжува се внесуваат во евиден-
цијата за движењето на цените само ако продаж-
ната цена на тие стоки се разликува од продаж-
ната цена на стоките од ист вид и назив што про-
давницата веќе ги има во својата евиденција. 

17. АКО се врши промена на продажната цена 
(намалување или покачување) на стоки ш^о се 
наоѓаат на залихи, продавницата е должна да со-
стави записник за промената на цената на стоките. 

Записникот за промената на цената на стоките 
содржи: реден број, датум на составувањето на 
записникот, вид и назив на стоките, количина на 
стоките, цена по која се стоките продавани (пора-
нешна продажна цена), цена по која ќе се прода-
ваат стоките (нова продажна цена), вкупен износ 
на покачувањето односно намалувањето на цената 
и причина за промената на цената на стоките. 

Записникот за промената на цената на стоките 
се составува во два примероци, и тоа во посебна 
книга. Еден примерок од записникот му се доста-
вува на претпријатието пред пуштањето во промет 
на стоките чи ја цена е променета. 

Записникот за промената на цената на стоките 
го потпишуваат лицата што се определени од прет-
пријатието да вршат промена на цените на стоките. 

18. Стоките чија цена е променета повторно се 
воведуваат во евиденцијата за движењето на цени-
те, со тоа што, наместо бројот од документот за 
издадените стоки односно бројот на калкулаци јата 
на продажната цена на стоките, во таа евиденција 
се внесува бројот на записникот за промената на 
цената на стоките. 

19. Стоките што се наоѓаат во продавницата мо-
раат да имаат контролна ознака. Контролната ознака 
не смее да се симнува од стоките додека стоките 
се наоѓаат во продажба. 

На контролната ознака се означува со мастило 
или со други постојани средства за пишување бро-
јот под кој стоките се воведени во евиденцијата за 
движењето на цените и продажната цена на стоките. 

Контролната ознака се става на самите стоки. 
Ако поради димензиите на стоките (ситна бижуте-
рија, игли и сл.) или од други причини (хигиенски 
причини и сл.) не може контролната ознака да се 
стави на самите стоки, ознаката се става на обвив-
ката, садот односно кутијата од која се продаваат 
стоките, или се става непосредно покра ј стоките. 

Ако е извршена промена на продажната цена 
на стоките, врз контролната ознака се запишува и 
новата продажна цена, како и новиот реден број 
на евиденцијата за движењето на цените. 

IV. Предавање на износот на дневниот пазар 
20. Продавницата е д о л ж н а да му го предаде 

износот на дневниот пазар н^ претпријатието од-
носно да го уплати преку банка или пошта на јдоц-
на следниот работен ден. 

Ако во местото во кое е продавницата нема 
банка односно пошта, а благајната на претприја-
тието е во друго место, износот на дневниот пазар 
се уплатува секој трет ден преку најблиската банка 
односно пошта. 

V. Казнени одредби 
21. Со парична казна од 50.000 до 100.000 динари 

ќе се казни за прекршок претпријатието ако не 
ги установи сите или одделни евиденции од точката 
3 на оваа наредба, или ако тие евиденции не се 
водат според одредбите од точ. 6 до 11 и 14 до 19 
од оваа наредба. 

Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе 
се казни за прекршок од ставот 1 на оваа точка 
одговорното лице во претпријатието. 

22. Со парична казна од 5.ООО до 20.000 динари 
ќе се казни за прекршок работоводителот на про-
давница ако продавницата започне со продажба 
на стоки пред да биде за нив составена к а л к у л а -
ција (точка 9), ако продавницата не издаде парагон-

блок за продадени стоки (точка 10) или ако про-
давницата не го предаде износот на дневниот пазар 
на време (точка 20). 

VI. Завршни одредби 
23. Со денот на почетокот на применувањето на 

оваа наредба преставува да в а ж и Упатството за 
водење евиденција во трговски дуќани со редовна 
пресметка („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 38/55). 

24. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" , а ќе се применува од 1 април 1964 година. 

Бр. 5251/1 
9 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар за трговија, 

Драгутин Косовац, с. р. 

687. 

Врз основа на членот 81 став 2 од Законот за 
станбените односи („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 
17/62) и членот 9 од Законот за општественото 
книговодство („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 39/62), 
по предлог од Службата на општественото книго-
водство, Сојузниот секретаријат за финансии 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СТАНБЕНИТЕ 
ЗГРАДИ ПОД ОПШТЕСТВЕНО УПРАВУВАЊЕ 

ЗА 1963 ГОДИНА 

1. Куќниот совет на станбена зграда под опште-
ствено управување е должен за финансиското ра -
ботење на станбената зграда да ги заклучи своите 
книги според состојбата на 31 декември 1963 година 
и да состави завршна сметка за таа година. 

2. Со завршната сметка на станбената зграда за 
1963 година се искажуваат приходите и расходите 
на зградата, вишокот на приходите односно расхо-
дите на зградата, како и состојбата на средствата 
на зградата. 

3. Завршната сметка на станбената зграда за 
1963 година се составува спрема образецот „Заврш-
на сметка за 1963 година" што е отпечатен кон ова 
упатство и е негов составен дел. 

4. Завршната сметка на станбената зграда за 
1963 година што ќе ја одобри собирот на станарите, 
куќниот совет е должен до 31 јануари 1964 година 
да ја достави до органот на управата на општин-
ското собрание надлежен за станбените работи и до 
надлежната ф и л и ј а л а на Народната банка како 
основна организациона единица на Службата на 
општественото книговодство к а ј која се води ж и р о -
сметката на станбената зграда односно до комунал-
ната банка к а ј која се води сметката на станбената 
зграда. 

5. Пред да ја изработи завршната сметка на 
станбената зграда за 1963 година куќниот совет 
е должен да изврши усогласување на своите еви-
денции со евиденциите што ги води Службата на 
општественото книговодство односно комуналната 
банка и да изврши попис на подвижниот инвентар 
— предметите што не се цврсто врзани за зградата 
(алат, подвижни кади, печќи, бојлери и сл.). 

6. Ако финансиското работење на станбената 
зграда го води сервис на станбена заедница, сервис 
на банка, специјализирана организација за книго-
водствени услуги или друго овластено општествено 
правно лице, тие за сметка на куќниот совет соста-
вуваат завршна сметка на станбената зграда за 
1963 година врз основа па книговодството за финан-
сиското работење на станбената зграда а спрема 
образецот од точката 3 на ова упатство. 
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7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 5/2-9378/12 
14 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен 

секретар за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

Образец на завршната сметка 
за 1963 година 

(формат 210X295 mm) 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА . 
НАЗИВ НА СТАНБЕНАТА ЗАЕДНИЦА 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 1963 ГОДИНА 
на Станбената зграда во улица број 

Ре
де

н 
бр

 

О П И С Плани-
рано 

Оства-
рено 

1 2 3 4 

А. - ПРИХОДИ 
I—Пренесени средства од прет-

ходната година 
II—Наплатено во текот на годи-

ната' 
Станарина 
Закупнина од деловни про-
стории 
Придонес за отплата на зае-
мот за доградба 
Разни побарувања 
Други приходи 
Вкупно А — (1 до 6) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

В. - РАСХОДИ 
I—Обврски според распоредот на 

станарината: 
На општинскиот фонд за стан-
бена изградба 
Амортизација на инвеститорот -
Амортизација на сопственикот 
на дел од зградата 

II—Исплата од фондот на зградата: 
Придонес за станбената заед-
ница 
Трошоци на управувањето, о-
држувањето и поправката на 
зградата 
Ануитети по заемот за по-
правка на зградата 
Ануитети по заемот за доград-
ба на зградата 
За разни обврски 
Вкупно (8 до 15) -
Разлика А—Б 

16 

17 

18 

19 
20 

В. - СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА ВО 
1963 ГОДИНА 

1 1ану- 31 де-
ари кември 
1963 1963 

На жиро-сметката односно на 
сметката на зградата 
На посебна сметка за придо-
несот по отплатата на заемот 
за доградба -
Во благајната 

Г. - СОСТОЈБА НА ЗАЕМИТЕ ВО ОТПЛАТА 
За поправка на зградата 
За доградба на зградата 

(д ату дт) 
(М.П ) 

Назив на организацијата 
односно фамилијарно и 
родено име на лицето што 
Ја составило завршната 

сметка 

Претседател на куќниот 
совет 

688. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 16/60 и 30/62), Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИГ-
НАЛНО-СИГУРНОСНИ ПОСТРОЈКИ НА ЖЕЛЕЗ-

НИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Жицоводи на сигнално-сигурносни постројки за 
железничкиот сообраќај. Редуктор со тегови: 

Диспозиција - - - - - JUS Р.С1.020 
Столб - - - - - - - - JUS Р.С1.021 
Подолго крило - - - - - JUS Р.С1.022 
Колено - - - - - - - JUS Р.С1.023 
Пократко крило - - - - JUS Р.С1.024 
Тег — — — — — — — — JUS Р.С1.025 
Оска - - - - - - - JUS Р.С1.026 
Врзалка - - - - - - JUS Р.С1.027 
Виљушкаеста спојница — — JUS Р.С1.028 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

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

Бр. 21-7812 
2 декември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

689. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 16/60 и 30/62), Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГАЈ-

ТАНИ И КАБЛИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

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

Телефонски гајтани. Општи тех-
нички прописи — - - — - - JUS N.C2.030 

Гајтан за ѕвонца TG 00 - - - J U S N.C2.300 
Приклучен гајтан TG 01 - - JUS N.C2 301 
Поиклучен гајтан со впредени па-

рици TG 02 — — — — — — — JUS N.C2 302 
Приклучен гајтан, отпорен спре-

ма влага TG 10 - — — — — — JUS N.C2.310 
Приклучен гајтан со впредени 

парици, отпорен спрема влага TG И JUS N С2 311 
Приклучен гајтан, отпорен спрема -

прскачка вода TG 20 - - - - JUS N.C2 32.0 
Лесен гајтан за телекомуникаци-

они уреди со електрична заштита 
или Гез неа TG 50 - - - - - JUS N С2 350 

Гајтан за телекомуникациони уре-
ди TG 51 - - - - - - ' ' - JUS N.C2 351 

Гајтан за дводвижен избирач 
TG 52 - - - - - - - - JUS N.C2.352 

Гајтан за чепови TG 53 - - - J U S N.C2 353 
Гајтан за телекомуникациони уре-

ди, отпорен спрема влага TG 60 — J U S N.C2.360 
Гајтан за телекомуникациони уре-

ди, отпорен спрема прскачка вода 
T G 7 0 - - - - - - - - - J U S N.C2.370 

1 

2 
3 

4 

5 
6 
7 

8 

9 
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Телефонски кабли со изолација и 
обвивка од полиетилен за месни мре-
ж и ТК 30, Т К 31, ТК 32 - - - JUS N.C4.330 

Телефонски симетричен кабел за 
високи фреквенции со воздушно-па-
пирна изолација TD 20, TD 21, TD 22, 
TD 23, TD 25, TD 26 - - - - - JUS N.C4.420 

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

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

Бр. 23-7827 
3 декември 1963 година 8 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

690. 

Врз основа на членот 21 став 2 од Основниот 
закон за заштита на добитокот од заразните болести 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54 и 52(/61) и чле-
нот 23 став 2 од Правилникот за пасошите за 
добиток („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/63), Сојуз-
ната управа за работите на ветеринарството про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ БАРАЊЕ ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НА ПАСОШ ЗА ДОБИТОК И НА 
ОБРАЗЕЦОТ ПАСОШ ЗА ДОБИТОК, КАКО И ЗА 

ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПАСОШИТЕ ЗА 
ДОБИТОК 

I. Пополнување на образецот барање за издавање 
на пасош за добиток 

1. Барањето за издавање на пасош за добиток 
се поднесува за крупен добиток на образецот про-
пишан со Правилникот за пасошите за добиток, и 
тоа посебно за секое грло, освен за цицанчиња што 
се напишуваат во образецот барање за издавање на 
пасош за добиток за мајка. 

Ако се бара издавање на групен пасош за до-
биток, во обрезецот од ставот 1 на оваа точка мо-
жат да се запишат и повеќе грла ситен добиток. 

2. Пополнувањето на образецот барање за изда-
вање на пасош за добиток се врши со пишувачка 
машина или со мастило на следниот начин: 

1) во делот на образецот „Податоци за сопстве-
никот односно корисникот" се внесуваат следните 
податоци: 

— во рубриката „фамилијарно и родено име 
на сопственикот или назив на корисникот" се вне-
сува фамилијарното и роденото име на сопствени-
кот (на пример: Николиќ Никола) односно 'називот 
.ца корисникот на добитокот (на пример: Земјодел-
ски комбинат „Београд"); 

— во рубриката „Живеалиште на сопственикот 
или седиште на корисникот" се внесува живеали-
штето на сопственикот односно седиштето на корис-
никот на добитокот од причина што живеалиштето 
на сопственикот односно седиштето на корисникот 
не е секогаш и место на престојувалиштето на до-
битокот (на пример: живеалиштето на сопственикот е 
Белград а престојувалиштето на добитокот е Пан-
чевачки Рит; или седиштето на корисникот е П а -
динска Скела, а престојувалиштето на добитокот 
Глогоњски Рит). Истовремено во оваа рубрика се 
внесува називот на улицата и куќниот број на згра-
дата во која сопственикот живее односно во која 
е сместен корисникот; 

— во рубриката ,.Број на личната карта на соп-
ственикот на добитокот односно број на личната 
карта на овластеното лице на корисникот на до-

битокот, негово фамилијарно и родено име и ф у н к -
ција к а ј корисникот на добитокот, назив и седиште 
на органот што ја издал личната карта" се внесува 
бројот на личната карта на сопственикот на доби-
токот, како и називот и седиштето на огранот што 
ја издал личната карта. Кога пасош за добиток бара 
овластено лице на корисникот на добитокот во оваа 
рубрика, покрај бројот на личната карта на овла-
стеното лице и називот и седиштето на органот што 
ја издал личната карта, се внесува и фамилијар-
ното и роденото име на овластеното лице и неговата 
функција к а ј корисникот на добитокот (на пример: 
Петровиќ Петар, службеник на Земјоделскиот ком-
бинат „Београд", број на личната карта 7896 - СУП 
Панчево); 

2) во делот на образецот „Опис на добитокот" 
се внесуваат следните податоци: 

— во рубриката „Број, вид, пол, боја и старост" 
се внесуваат сите барани податоци (на пример: 1 
кобила, доратеста, цветеста, во задната лева нога 
путеста, 7 години стара; или 1 бик, црвеношарен, 
3 години стар; или 25 свињи од кои 20 прасици, и 
тоа 5 бели, 10 шарени и 5 црни, стари 15 до 18 
месеци, и 5 нерези, и тоа 2 црни и бели, стари 8 
до 12 месеци); 

— во рубриката „Особени знаци" се внесуваат 
карактеристични знаци што служат за распозна-
вање на добитокот (на пример:' на левото уво ушна 
маркица број 285; или огнен жиг односно друг знак 
втиснат на десната страна на вратот или бутот; или 
без левиот рог; или во десното око ќорав и куца 
на десната нога; или со куса опашка и без левото 
уво и сл.); 

3) во делот на образецот „Место на потеклото 
на добитокот" се внесува местото во кое добитокот 
ги поминал задните 40 дена (на пример: село Трнава, 
Месна канцеларија Атеница, Собрание на Општи-
ната Чанак). 

Ако за грло помладо од 40 дена се вади посебен 
пасош за добиток, како место на потеклото се на-
ведува местото на раѓањето на тоа грло; 

4) во делот на образецот „Каде се упатува до-
битокот" се внесува местото на определувањето на 
добитокот (на пример: на пазарот за добиток во 
Дервента; или на кланица во Белград); 

5) во делот на образецот „Ветеринарни прегле-
ди" се внесуваат, и тоа: џ 

— под 1) „Извршено бележење на грлото про-
тив" зборовите како на пример: свињска чума, на 
денот 7 јуни 1963 година, од Ветеринарната станица 
— Трнава; 

— под 2) „Извршено дијагностичко испитување" 
зборовите како на пример: туберкулоза, на денот 
3 март 1963 година, од Ветеринарната станицата — 
Зрењанин; 

— под 3) „Извршен задолжителен ветеринарен 
преглед" зборовите како на пример: слинавка и 
шап, на денот 8 јуни 1963 година, од Ветеринарната 
станица — Прилеп; 

6) делот на образецот „Пасошот за добиток се 
издава врз основа на" се пополнува така што непо-
требните основи се прецртуваат (на пример: ако 
посошот за добиток се издава врз основа на изјава 
од сопственикот — корисникот, другите основи треба 
да се прецртаат). 

На вака пополнетото и од подносителот на ба-
рањето потпишано барање се става основниот број 
на деловодникот и соодветниот подброј според ред-
ниот број на приемот на барањето за издавање на 
пасош за добиток (на пример: основниот број на 
деловодникот е 80 а подбројот е 80/1 или 80/2 итн.). 

II. Пополнување на образецот пасош за добиток 
3. Образецот пасош за добиток се пополнува на 

начинот на кој се пополнува образецот барање за 
издавање на пасош за добиток. 
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III. Водење евиденција за пасошите за добиток 
4. Евиденцијата за издадените пасоши за до-

биток се води така што барањата за издавање на 
пасоши за добиток, нумерирани со основен број и 
подброј, се одлагаат во посебни палки. Секоја од 
тие палки треба да содржи 100 барања. Овие палки 
се нумерираат со основен број и подброеви на бара-
њето (на пример: 80/1-100, 80/101-200, 80/201-300 итн.). 

5. Евиденцијата за пренесените пасоши за до-
биток се води според образецот на записник за пре-
несените пасоши за добиток, кој се печати кон ова 
упатство и е негов составен дел. 

На кра јот на секоја календарска година, к н и -
гата — записник се заклучува со ознака на послед-
ниот реден број на пренесениот пасош за добиток 
и се заверува со потписот и печатот на овластеното 
службено лице. 

IV. Преодна и завршна одредба 
6. Обрасците на пасоши за добиток што до до-

несувањето на Правилникот за пасошите за доби-
ток биле во употреба, можат во смисла на членот 
25 став 2 од тој правилник да се употребуваат до-
дека не се потрошат, а најдоцна до кра јот на 1964 
година. Додека обрасците на барања за издавање на 
пасоши за добиток пропишани со Правилникот за 
пасошите за добиток не се отпечатат, органите 
надлежни за издавање на пасоши за добиток ќе ги 
умножуваат самите, по потреба, тие обрасци. 

7. Ова упатство ќе се применува од 1 јануари 
1964 година. 

Бр. 01-1002/5 
16 ноември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа ' 
за работите на 

ветеринарството, ̂  
др Сава Михајловиќ, с. р. 

Образец на записникот за прене-
сените пасоши за добиток 

(формат 210X207 mm) 
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РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 166 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 53/57), 
Сојузниот извршен совет донесува ^ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА Н А З Н А Ч У В А Њ Е П О М О Ш Н И К С Е К Р Е Т А Р ВО 
СОЈУЗНИОТ С Е К Р Е Т А Р И Ј А Т З А И Н Ф О Р М А Ц И И 

За помошник секретар во Сојузниот секретари-
јат за информации се назначува Драгољуб Будимов-

ски, главен уредник на Радио-телевизија Скопје, 

Б.^бр. 152 
12 декември 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 53/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОСВЕТА И 

КУЛТУРА 

За д р ж а в е н потсекретар во Сојузниот секрета-
ријат за просвета и култура се назначува Мирјана 
Крстиниќ, досегашен помошник секретар во истиот 
Секретаријат . 

Б. бр. 149 
12 декември 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

681. Решение за измени на Решението за 
распоредот' и начинот на користењето на 
Средствата на Општиот инвестиционен 
фонд во областа на сообраќајот во 1963 
година — — — — — — — — — 907 

682. Упатств-о за спроведување на начелата 
за распределба н а доходот на устано-
вите — — — — — — — — — 907 

683. Правилник за начинот на утврдувањето 
на основицата за плаќање и за начинот 
на пресметувањето и за роковите за у -
платување на придонесите за Фондот за 
обнова и изградба на Скопје во 1964 го-
дина - - - - - - - - - 909 

684. Правилник за измена на Правилникот 
4 — з а пресметување и плаќање на придоне-

сите од личниот доход од работен однос 912 
685. Наредба за стопанските дејности од гран-

ката земјоделство за кои стопанските ор-
ганизации не плаќаат интерес на делов-
ниот фонд и придонес од доходот — — 913 

686. Наредба за внатрешната контрола во 
продавниците — — — — — — — 913 

687. Упатство за завршната сметка на стан-
бените згради под општествено управу-
вање за 1963 година — -— — — — 915 

688. Решение за југословенските стандарди 
за сигнално-сигурносни постројки на ж е -
лезничкиот сообраќај — — — — — 916 

689. Решение за југословенските стандарди 
за га јтани и кабли за телекомуникации 916 

690. Упатство за пополнување на образецот 
барање за издавање на пасош за добиток 
и на образецот пасош за добиток, к а к о 
и за водење евиденција за пасошите за 
добиток: — — — — — — — — 917 

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. ф а х 226, 
в^ Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. -
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