„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува
во издание на српскохрватски односно
на хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик. - Огласи според тарифата. - Жиро-сметка кај Народната
банка за претплата и посебни изданија
101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Цена на овој број е 40.- дин. - Прет.
плата за 1963 година изнесува 2.300.—
дин., а за странство 3.300 динари. Редакција: Улица Јована Ристик а бр.
1. Пошт. фах 236.— Телефони: централа 50-931, 50-932. 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавиа
служба 51-671.
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БЕЛГРАД
БРОЈ 20

300.
Врз основа на членот 3 од Уредбата за данокот
на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/61, 6/62,
11/62 и 4/63), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА
З А ДОПОЛНЕНИЈА НА Т А Р И Ф А Т А З А ДАНОКОТ
НА ПРОМЕТ

Член 1
Во Тарифата за данокот на промет („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 25/62, 29/62, 31/62, 42/62, 46/62
и 12/63) во делот II од-Тарифата се вршат следниве
дополненија:
1) во тар. број 139 се додава нова забелешка 1,
која гласи:
^
,Д) По исклучок од одредбите на овој тар. број,
за времето од 1 јануари до 31 декември Г963 година
ќе се применува нормата од 32%".
Досегашната забелешка 1 станува забелешка 2,
а досегашната забелешка 2 се брише;
2) во тар. број 140 забелешката се менува и
гласи:
„Забелешка:
1)-По исклучок од одредбите на овој тар. број,
за времето од 1 јануари до 31 декември 1963 година
наместо нормата од 54% ќе се применува нормата
од 47%, а наместо нормата од 44'% ќе се применува
нормата од 37%.
2) Даночна основица е продажната цена на
мало."
Член 2
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Сојузен извршен совет
Р. п. бр. 97
7 мај 1963 година
Белград
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

301.

ГОД. XIX

премини, како и на царинските службеници што
работат во гранични царинарници, гранични царински испостави, оддели и двосопственички премини,
царинарници и царински оддели на воздухопловни
пристаништа — им припаѓа надоместок во износ од
600 динари дневно.
Решенијата за височината и начинот на пресметувањето и исплатата на надоместокот од ставот
1 на овој член ги донесува Сојузниот секретаријат
за внатрешни работи односно Управата за царини,
земајќи ја предвид оддалеченоста на постојаното
живеалиште односно престојувалиште на службеникот од службената единица на која и е доделен
на работа, условите за снабдување и сместување,
обемот на прометот на граѓани и возила, како и
другите околности што би можеле да влијаат врз
износот на надоместокот."
Височината на надоместокот до износот од ставот 1 на овој член за службениците на органите на
внатрешните работи што работат на гранични премини отворени за контрола на погран-ичниот сообраќај ќе ја определи републичкиот извршен совет.
Член 2
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист. на СФРЈ".
Сојузен извршен совет
Р. п. бр. 96
7 мај 1963 година
Белград
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

302.
Врз основа на членот 38 став 1 во врска со членот 37 craiB 1 од Уредбата за девизното работење
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/61), во согласност
со Сојузниот секретаријат за финансии и со Сојузниот секретаријат за трговија, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

Врз основа на членот 7^ од Законот за јавните
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57,
44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Сојузниот извршен совет донесува
У Р Е Д Б А
З А ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА З А НАДОМЕСТОЦИТЕ Н А П А Т Н И Т Е И ДРУГИТЕ Т Р О Ш О Ц И Н А
ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1
Во Уредбата за надоместоците на патните и другите трошоци на јавните службеници („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 9/60, 15/61, 24/G1 и 16/62), членот
43 се менува и гласи:
„На службениците на органите на внатрешните
работи што работат во погранични, лучки и аеродромски повереново, односно во нивни испостави и

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА З А УТВРДУВАЊЕ
Н А С Т О К И Т Е Ш Т О СЕ У В Е З У В А А Т В Р З О С Н О В А
НА РЕСТРИКТИВНА ДОЗВОЛА

1. Во Наредбата за утврдување на стоките што
се увезуваат врз основа на рестриктивна дозвола
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/Ш) во точката 1
одредбата под 2 се4 брише.
2. Точката 3 се брише.
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
П. бр. 4023
16 мај 19163 годин.а
Белград
Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Џуверовиќ, с. р.
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303.
Врз основа на членот 133 став 2 од Законот за
буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 52/61,
28/'62 и 53^6'21), членот 2 точка 3 али-неја 6 на Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/62) и точката 19 од Одлуката за спроведување на мерките на општата
кредитна политика во 19-63 година („Службен лист
на ФНРЈ", бр. 12/63-), Сојузниот секретаријат за ф и нансии издава

НАРЕДБА

Среда, 22 м а ј 1963

6. Кредитите предвидени со оваа наредба деловните банки можат да им ги одобруваат само на
кредитно способните самостојни установи, согласно
со одредбите од точката 15 на Одлуката за спроведување на мерките на општата кредитна политика
во 1ЅШ година.
7. Народната банка издава, по потреба, технички
упатства во поглед на постапката за одобрувањето
и користењето на кредитите предвидени со оваа
наредба.
8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј " .
Бр' 2-7881/1
6 мај 1963 година
Белград

З А КРЕДИТИТЕ ШТО МОЖАТ ОД БАНКАРСКИТЕ
СРЕДСТВА ДА ММ СЕ ОДОБРУВААТ НА САМОСТОЈНИТЕ УСТАНОВИ

1

1. Деловните банки можат на самостојните установи што според принципите на стопанското работење редовно и трајно остваруваат доход, да им
одобруваат кредити од истите извори на средствата
за истите намени и под истите услови — од кои извори, за кои намени и под кои услови во смисла на
Одлуката за спроведување на мерките на општата
кредитна политика во 1963 година им се одобруваат
кредити на стопанските организации.
Деловните банки можат под истите услови и од
истите извори на средствата како и на стопанските
организации да им одобруваат кредити и на оние
самостојни установи што редовно и трајно не остваруваат доход според принципите на стопанското раработење, ако кредит бараат за намените предвидени
во точ. 11 и 12 на Одлуката за спроведување на
мерките на општата кредитна политика во 1ЅШ
година.
2. ^Деловните банки можат на самостојните установи да им одобруваат од сите банкарски средства
кредити за сезонските потреби (приготвување на зимница, набавка на јаглен за зимскиот период и сл.)
и кредити за вонредните потреби во случаите на
епидемии, поплави, прекин на сообраќајот и др. (за
набавка на зголемените залихи на лекови и аптекарски материјали, зголемени залихи на репродукциони материјали и сл.). Роковите за враќање
на' овие кредити треба да бидат усогласени со истекот на сезоната односно со престанокот на вонредните услови што ја предизвикале потребата од
одобрување на кредит и не можат, по правило, да
бидат подолги од една година.
. 3. Деловните банки можат на самостојните установи што редовно и трајко не остваруваат доход според принципите на стопанското работење, а кои имаат
сопствени изворни приходи или расходи што се од
јасно сезонски карактер, да им одобруваат до 30
септември 1963 година кредити од сите банкарски
средства за покривање на нерамномерниот прилив
на приходите во однос на расходите. Овие кредити
мораат да се отплатат до 30 ноември 18'бЗ година.
Кредитите од ставот 1 на оваа точка не можат да
им се одобруваат на самостојните установи чии приходи се формираат и од дотации од буџетите на
општествено-политичките заедници или општествените фондови за школство, ако приходите од тие
дотации сочинуваат претежен дел од нивните вкупни приходи.
4. Деловните банки можат на самостојните установи да има одобруваат од средствата предвидени
во точката 2 на главата XIV на Сојузниот општествен план за 1963 година — кредити од сите видови
и за сите намени. Овие кредити не можат да се
одобруваат за покривање на загубите, залихите на
некурентни стоки и на сомнителните побарувања.
5. Кредитите предвидени со оваа наредба деловните банки можат да им ги одобруваат на самостојните установи ако самостојните установи претходно ги искористиле сите свои текушти средства
и средства на своите фондови што можат според
важечките прописи да ги употребат за намените за
кои бараат кредит.

304.

4

Сојузен секретар за финансии,
Киро Глиоров, с. р.

Врз основа на точката 6 од Одлуката за приоритет за превоз со железница на вештачко ѓубре
и на основните суровини за изработка на вештачко
ѓубре и за давање регрес за овие превози, како и
за приоритет за превоз на пшеница
од увозот преку поморските луки („Службен 4 лист на СФРЈ",
бр. 14/63), во согласност со Сојузниот
секретаријат
за финансии и со Сојузниот 1 секретаријат за земјоделство и шумарство, Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА
З А ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА З А ПРИОРИТЕТ
З А ПРЕВОЗ СО Ж Е Л Е З Н И Ц А НА ВЕШТАЧКО
ЃУБРЕ И НА ОСНОВНИТЕ СУРОВИНИ З А ИЗРАБОТКА НА ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ И З А ДАВАЊЕ РЕГРЕС ЗА ОВИЕ ПРЕВОЗИ, К А К О И З А
ПРИОРИТЕТ З А ПРЕВОЗ НА ПШЕНИЦА ОД
УВОЗОТ ПРЕКУ ПОМОРСКИТЕ ЛУКИ

1. Југословенските железници (во понатамошниот текст: корисникот на регресот) се должни од
1 април до 15 мај 1Ѕ63 година да ги превезат сите
пријавени количини на вештачко ѓубре и на основните суровини за нивна изработка (сурови фосфати
и сулфурна киселина), а пшекицата од увозот пр^ку поморските луки — до 1 јули 1Ф63 година, според
планот за превоз што ќе го утврдат спогодбено корисникот на превозните услуги и Заедницата на
Југословенеките железници.
Југословенските железни,ци мораат да се придржуваат за приоритетот во пет лед на доставувањето на колите за натоварување и превезување на
стоките од ставот 1 на оваа точка.
2. Корисникот на регресот го остварува регресот од точката 4 на Одлуката за приоритет за прево-з со железница на вештачко ѓубре и на основните
суровини за изработка на вештачко ѓубре и за давање регрес за овие превози, како и за приоритет
за превоз на пченица од увозот преку поморските
луки (во понатамошниот тексѓ: Одлуката) само за
превозот на материи од разни видови и називи што
се употребуваат како гној (позицијата 3601 од Тарифата за превоз на стоките на пругите на Југословенските железници, Дел 4), и тоа исклучиво на
оние пратки од овие материи што и ги предаваат
на превоз на железницата следниве испраќачи:
1) „Агрономија", деловно здружение, на производителите на вештачки ѓубриња, Белград;"
2) Рударско-топилничарски базен, Бор — Фабрика на суперфосфат^ Прахово-село;
3) Хемиска индустрија „Зорка", Шабац;
4) Хемиска индустрија „Зорка", Суботица;
5) Фабрика на азотни соединенија, Витковиќи
(Горажд е);
.
„
6) Индустрија на хемиски соединенија „Жупа ,
Крушеватд (Дедина)
7) Хемиеко-металуршки комбинат „Борис Кидрич", Лукавац (Тузла);
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8) Фабрика за азот, Руше (кај Марибор);
9) Фабрика на карбид и цијанамид „Делегација", Дуги Рат (Сплит);
10) Хемиско-металуршки комбинат „Цинкарна",
Цеље;
11) Хемиско-електрометалуршки комбинат „Југохром", Јегуновци (Скопје);
12) Хемиска индустрија „Панчево", Панчево;
13) „Агрооорема". експорт"импорт, Белград;
14) „Хемпро", експорт-импорт, Белград;
15) „Кемикалија", експорт-импорт, Загреб;
16) „Агровојводина", експорт-импорт, Нови Сад;
17) „Агротехника", експорт-импорт, Љубљана.
3. Корисникот на регресот го остварува регресот од точката 4 на Одлуката со поднесување на барање за регрес до филијалата на Народната банка
како основна организациона единица на Службата
на општественото книговодство к а ј која има жиросметка.
4. Кон барањето за регрес корисникот на регре- ^
еот приложува месечна пресметка на регресот за
количините на превезеното вештачко ѓубре и на
основните суровини за изработка на вештачко ѓубре
за кои остварува регрес, во која ги внесува следниве податоци: назив на натоварната станица, број
на пресметаните тарифни нето-тонски километри,
вкупен број на пресметаните тарифни нето-тонски
километри за пресметковниот месец и вкупен износ
на регресот за тој месец, кој износ се добива со
множење на вкупниот број на пресметаните нетотонски километри со износот од 4,50 динари.
Копија на пресметката од ставот 1 на оваа точка корисникот на регресот доставува до Сојузниот
секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат
за земјоделство и шумарство и Сојузниот секретаријат за соббраќај и врски. 4
5. Месечна пресметка на регресот од точката 4
на оваа наредба корисникот на регресот составува
врз основа на извршената механографска обра-ботка
на податоците за превоз на стоки на Југословенските
железници и документацијата на Контролата на
приходите на Југословенските железници заснована ч
врз товарните карти.
6. Кога Службата на општественото книговодство ќе. утврди дека барањето за регрес во поглед
на пресметката и документацијата е исправно, го
одобрува износот на регресот во корист на корисникот на регресот, а на товар на сметката бр. 630—18
— Регрес за приоритетен превоз на вештачко ѓубре.
Исплатата на регресот паѓа на товар на 5 дел 1
раздел, партија 5—252 позиција 2 на Сојузниот буџет за 1963 година, и може да се врши до вкупниот
изн,ос од 200 милиони динари.
7. Корисникот на регресот и поднесува на
Службата на општественото книговодство барање за
регрес за превозите извршени од 1 до 30 април
1963 година — до 1 јуни 1963 година, а за превозите
извршени од 1 до 15 мај 1963 година — до 15 јуни
1963 година.
8. Барањето за регрес и пресметката на регресот ги потпишува за корисникот на регресот генералниот директор на Заедницата на Југословенските железници односно лицето овластено да го
застапува.
9. Заедницата на Југословенските железници е
должна во своето книговодство да води уредна и
ажурна евиденција за остварениот регрес од точката 4 на Одлуката, во која ги внесува податоците
од точката 4 став 1 на оваа наредба.
-10. Оваа наредба влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 1107
17 мај 1963 година
Белград
Сој узел секр етар
за сообраќај и врски,
Марин Цетиниќ, с. р.

Број 20 -

Страна 435

305.
Брз основа на членот 17 во врска со членот 13
од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/46 и
29/47), Сојузниот секретаријат за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА
НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СПИКЕРИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА
Се одобрува основањето и работата на Здружението на спикерите на Југославија, според поднесените правила усвоени на Основачкото собрание на Здружението одржано на 31 март и 1 аатрил
1963 година во Белград.
Седиштето на Здружението на спикерите на Ј у гославија е во Белград, а неговата дејност се простира на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.
Б-3 бр. 1-171
16 април 1963 година
Белград
Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

306.
Брз основа на членот 101 став 2 од Законот за
банките („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61, 30/62 и
53/62), во врска со членот-2 точка 5 алинеја 8 од
Уредбата за пренесување работите во надлежност на
сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/62), Сојузниот секретаријат за финансии донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ДА МОЖЕ ДА ИМ ДОВЕРИ
НА РЕПУБЛИЧКИТЕ БАНКИ И НА БАНКИТЕ НА
АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ДА ВРШАТ ЗА НЕЈЗИНА СМЕТКА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ
1. Југословенската инвестициона банка може на
републичките банки и на банките на автономните
покраини да им ги довери:
1) работите во врска со извршувањето на кредитите што има ги дава таа непосредно на општествените правни лица;
2) работите во врска со отплатувањето на тие
кредити;
3) другите банкарски работи.
2. Доверените работи од точката 1 на ова решение републичките ба,нки и банките на автономните
покраини ги вршат за сметка на Југословенската
инвестициона банка.
3. Југословенската инвестициона банка ќе склучи за доверувањето на работите од точката 1 на ова
решение договор со републичката банка односно со
банката на автономната покраина.
Со договорот од ставот 1 на оваа точка ќе се
предвидат и условите за пренесувањето и начинот
на вршењето на доверените работи, височината на
надоместокот за вршење на доверените работи и височината на пеналите за неизвршувањето на обврските од договорот.
4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 2-7791/1
7 мај 19163 година
Белград
Сојузен секретар за финансии,
Киро Глигоров, с. р,
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307.
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став
4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ
З А ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА МЕТОДИТЕ З А ИСПИТУВАЊЕ НА Ј А ГЛЕН и кокс

1. Во издание на Југословенскиот завод за
стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:
Определување на пепелот во камен и
мрк јаглен и лигнит — — — JUS В.Н8.312
Определување формата на сулфурот
во камен и мрк јаглен и лигнит JUS В.Н8.313
Определување на вкупниот сулфур во
камен и мрк јаглен и лигнит според методата на Страмби — — JUS В.Н8.314
Определување на вкупниот сулфур во
ред методата на Ешка
— — JUS В.Н8.315
Определување на вкупниот сулфур во
камен и мрк јаглен и лигнит според методата на согорување на
висока температура
— — — JUS В.Н8.316
Определување на јаглеродот и водородот во камен и мрк ј ат л ен и
лигнит според методата на Либиг JUS В.Н8.319
Определување на азотот во камен и
мрк јаглен и лигнит според методата на Кјелдал JUS В.Н8.320
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 јануари 1864 година.
Бр. 03—3723
15 мај 1963 година
Белград
Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

Член 2
Членот 13 се менува и гласи:
„Градивото за програмата на посебниот дел на
стручниот испит опфаќа:
а) за звањето царински надзорник:
1) основи на царинскиот систем;
2) царинска постапка;
3) прописи за надворешнотрговското и девизното работење — општи знаења;
4) познавање на стоки — основни знаења;
б) за звање цариник:
1) царински систем;
2) царинска постапка;
3) царинска тарифа, тарифа за данокот на
промет, и номенклатура во царинската постапка;
4) познавање на стоки;
5) странски јазик (по избор на кандидатот);
6) прописи за надворешнотрговското и девизното работење;
7) книговодство и финансиско работење на царинарниците;
8) статистика и евиденција на надвор ешна/га
трговија."
Член 3 Во членот 1в ст. 1 до 3 се менуваат и гласат:
„Стручниот ,испит за звањето царински надзорник и за звањето цариник е писмен и устен.
На писмениот испит за звањето царински надзорник на кандидатот му се дава да обработи тема
во врска со вршењето на работите во звањето царински надзорник.
На писмениот испит за звањето цариник на кандидатот му се дава да реши неколку задачи од царинската пракса."
Член 4
Членот 50 се менува и гласи:
„Програмата на градивото на општиот дел на
стручниот испит ја пропишува Управата за царини,
во согласност со Сојузниот секретаријат за буџет и
организација на управата.
Програмата на градивото на посебниот дел на
стручниот испит ја пропишува Управата за царини."
Член 5
Овој правилник влегув-а во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 1015/1
15 април 1963 година
Белград
Директор
на Управата за царини,
Никола Кмезиќ, с. р.

308.
Врз основа на членот 175 ст. 1 и 3 од Законот
за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ",
бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59,' 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62)
и членот 1 точка 18 и членот 2 став 1 точка 4 од
Уредбата за определување на сојузните матични
управни органи за прашањата на стручното оспособување на кадрите („Службен лист на ФНРЈ", бр.
29/59 и 8/60), во согласност со Сојузниот секретаријат
за буџет и организација на управата, Управата за,
царини пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА
СПРЕМА НА ИЗВРШНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА
ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА
Член 1
- Во Правилникот за стручната спрема на извршните службеници на царинската служба („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 26/60) членот 3 став, 2 се менува
и гласи:
„Приправничкиот стаж за звањето царински
надзорник трае шест месеци, а за звањето цариник
1— една година.''

Среда, 22 мај 1963

309.
Врз основа на членот 47 став 3 од Законот за
пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ",
бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62) и
членот 38 став 4 од Законот за инвалидско-то осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/58, 217/59
и 53/62), во согласност со Сојузниот секретаријат за
трудот, Собранието на Југословенската заедница за
социјално осигурување донесува
О Д Л У К А
З А СМЕТАЊЕ ВО РАБОТЕН С Т А Ж Н А ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ Д Р Ж А В Ј А Н И НА ВРЕМЕТО ПОМИНАТО ВО РАБОТЕН ОДНОС ВО СТРАНСТВО

1. На.југословенските државјани во работен однос во странство кои за запослување во странство
добиле одобрение од надлежниот орган според посебни прописи (во понатамошниот т е к с т о с и г у р е н и ците), времето поминато во работен однос во странство пред добиеното одобрение (во понатамошниот

Среда. 22 мај 1963
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текст: поранешното запослување во странство) им
се смета во работен стаж за здобивање и определување на правата од пензиското и инвалидското
осигурување според одредбите од оваа одлука.
2. На југословенските државјани од точката 1
на оваа одлука во работен стаж за здобивање и
определување н а правата од пензиското и инвалидското осигурување им се смета од поранешното
запослување ,во странство онолку време за колку
платиле придонес.
3. 'Придонесот се пресметува и плаќа по нормата од 18%, и тоа 110/о за пензиското и 7% за инвалидското осигурување. Овој придонес се пресметува
од износот кој се добива кога износот на пензискиот основ на осигуреничкиот разред во кој се
распоредува осигуреникот според точката 4 од оваа
одлука, наголемен за износот на посебниот додаток
на пензијата, ќе се помножи со 100 и ќе се подели
со процентот кој му одговара на осигуреничкиот
разред во кој се распоредува осигуреникот.
4. Заради определување на правата и обврските
од пензиското и инвалидското осигурување, осигуреникот се распоредува во осигуреничкиот разред
според членот 233 од Законот за пензиското осигурување според категоријата на работното место на
кое работел во странство и вкупниот пензиски стаж
кој се смета според Законот за пензиското осигурување заедно со поранешното запослување во
странство (точка 2).
5. Придонесот се плаќа одеднаш или во определени рати — според спогодбата помеѓу осигуреникот и надлежниот републички завод за социјално
осигурување.
Придонесот му се плаќа на републичкиот завод
за социјално осигурување надлежен според местото на последното запослување на осигуреникот во
Југославија. Ако осигуреникот не бил запослен во
Југославија, придонесот се плаќа според неговото
последно живеалиште во Југославија.
Придонесот се плаќа во странска валута. По
исклучок, осигурениците што го добиле одобрението
за запослување во странство дополнително и тоа по
враќањето во Југославија, како и иселени1ците-повратници — придонесот можат да го платат и во
динари.
6. Ако при остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување за утврдување
на просечниот месечен износ на платите мора да се
земе времето на поранешното запослување во странство, како соодветна плата за времето на поранешното запослување во странство се смета износот
од кој. според точката 3 на k оваа одлука се плаќа
придонес.
7. Осигуреникот што бара во работен стаж да
му се смета поранешното^запослување во странство
поднесува писмено барање до републичкиот завод
за социјално о-сигурување надлежен според точката
5 став 2 од оваа одлука. Кон барањето осигуреникот го приложува одобрението за запослување во
странство добиено од надлежниот орган и доказ за
поранешното запослување во странство за кое бара
да му се смета во работен стаж.
Како доказ за поранешното запослување во
странство се смета потврдата издадена од работодавецот кај кој осигуреникот бил запослен, заверена од југословенското претставништво во земјата
во која бил запослен осигуреникот. Оваа потврда
треба да содржи и опис на работите што ги вршел
осигуреникот, податоци за стручните 'квалификации потребни за вршење на -одделна работа и податоци за' височината'на месечната плата за одделни работи.
8. Врз основа на барањето од точката 7 на оваа
одлука надлежниот републички завод за социјално
осигурување донесува ,решение со кое се утврдува:
поранешното запослување во странство што се смета
во работен стаж, оситуреничкиот разред во кој се
распоредува осигуреникот, износот на придонесот
и начинот и рокот на уплатата на придонесот.
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9. За решавање за правата о-д пензиското и инвалидското осигурување на осигуреник кој по враќањето во Југославија не бил во работен однос
во Југославија месно е надлежен комуналниот завод за социјално осигурување на чие подрачје осигуреникот бил последниот пат запослен односно на
чие подрачје имал живеалиште пред заминувањето
во странство.
10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
С к. бр. 12
216 април 19'68 година
Белград
Собрание на Југословенската заедница џл социјално
осигурување
Претседател,
Никола Рачки, с. р.
"

\

310.
Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 96
точка 4 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 50/60 и 16/61), Зедницата на Ј у гословенските пошти, телеграфи и телефони донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ПЕТТА СЕРИЈА ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ СО МОТИВИ ОД
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ФЛОРА
На 25 мај 1963 година ќ е се пуш ти во оптек
петта серија на пригодни поштенски марки со мотиви од југословенската флора.
Серијата на овие марки има шест вредности со
следниве мотиви:
1) од 15 динари, гургевак — Coinvallaria m a jalis;
2) од 25 динари, перуника — Iris;
3) од 30 динари, козјавка — Polyigonu-m bistorta;
4) од 50 динари, буника — Hyoscyammis ndiger;
5) од 66 динари, засеклива трева — Hypericum
perforatum;
в) од 100 динари, ким — Carum carvi.
Марките се отпечатени повеќебојно, и тоа секоја
марка во други бои.
На сите марки под мотивот отпечатен е натписот „Југославија", и тоа со кирилица на вредностите од 15, 30 и 6б- динари, а со латиница на
вредностите од 25, 50 и 100 динари. Називот на
билката отпечатен е на секоја марка со латински
јазик. На секоја марка во левиот горни агол е
отпечатена" и годината на изданието „1963". Ознаките на вредноста се отпечатени во разни агли на
мар-ките.
Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми
пошти, а за франкирање на поштенски пратки ќе
важат до 30 јуни 1964 година.
Бр. 01-107/1
8 мај 1963 година
Белград
Заедница на југословенските пошти, телеграфи
и телефони
Генерален директор.
Првослав Васиљевиќ, с. р.

Страна 438 -

311.
Врз основа на членот 13!6 од Законот за изборот
на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ",
бр. 14/63), Сојузната изборна комисија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ НА ГЛАСАЊЕТО
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА ИЗБИРАЧКИТЕ МЕСТА КАЈ ДИПЛОМАТСКИТЕ И КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА И НА ПОМОРСКИТЕ И РЕЧНИТЕ БРОДОВИ
1. Југословенските државјани што гласаат на
изборите за пратеници за Сојузниот собор на Сојузната скупштина на избирачките места к а ј дипломатските и конзуларни претставништва, како
и членовите на посадите на поморските и речните
бродови кои на денот "на гласањето ќе се наоѓаат
надвор од територијалните води на Југославија, ќе
гласаат на 9 јуни 1963 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 8-5
20 мај 1963 година
Белград
Сојузна изборна комисија
Секретар,
Мирко Гвозденовиќ, с. р.

Среда, 22 мај 1963
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Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст
утврдено е дека во текстот на Уредбата за измена
на Тарифата за данокот на промет, објавен во
„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/63, се поткраднала
долу наведената грешка, та се дава

По извршеното сравнување со изворниот текст
утврдено е дека во текстот на Одлуката за дополнение на Одлуката за нормите на амортизацијата
на основните средства на стопанските организации,
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 19/63,
се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НОРМИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА
ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Во точката 1 уводната реченица треба да
гласи:
„1. Во одлуката за нормите на амортизацијата
на основните средства на стопанските организации
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/57, 7/5'8, 9/61,
51/61 и 53/62) по одделот Нд се додава нов оддел
Пѓ, кој гласи:".
Од Сојузниот извршен совет, Белград, 17 мај
1963 година.
По извршеното сравнување со изворниот текст
утврдено е дека во текстот на Решението за југословенските стандарди за хлороводородна киселина, аноргански соли, вештачки ѓубриња и течен
амонијак, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр.
17/63, се поткраднала долу наведената грешка, та
се дава

ИСПРАВКА
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ХЛОРОВОДОРОДНА
КИСЕЛИНА,
АНОРГАНСКИ СОЛИ, ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА И
ТЕЧЕН АМОНИЈАК
Во точката 1 во називот на југословенскиот стандард JUS Н.В 1.044 наместо зборовите: „(глаубова
сол)" треба да стои: „(глауберова сол)".
Од Југословенскиот завод за стандардизација,
Белград, 14 мај 1963 година.

ИСПРАВКА

УКАЗИ

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА
ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ
Во заглавјето на Уредбата треба да се бришат
со пропуст отпечатените зборови: „6 став 1 од
Уставниот закон за спроведување на Уставот, во
врска со членот".
Од Сојузниот извршен совет, Белград, 11 мај
1963 година.
По извршеното сравнување со изворниот текст
утврдено е дека во текстот на Одлуката за намената
и начинот на расподелба на средствата на придонесот од надоместокот за изнајмени увезени ф и л мови, објавена во „Службен лист на ФНРЈ", бр.
46/62, се поткраднала долу наведената грешка, та
се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА НАМЕНАТА И НАЧИНОТ НА
РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗНАЈМЕНИ УВЕЗЕНИ ФИЛМОВИ
Во точката 2 во вториот ред наместо зборот:
„играни" /треба да стои зборот: „долгометражни".
Од Сојузниот извршен совет, Белград, 2 април
1963 година,

Претседателот на Републиката' врз основа на
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог
од државниот секретар за надворешни работи,
донесува

УКАЗ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО'
РЕПУБЛИКАТА ДАХОМЕЈ
I
Се назначува
Звонко Перишиќ, извонреден и ополномоштен
амбасадор на СФРЈ во Република Гана, и за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка
Федеративна Република Југославија во Република
Дахомеј, со седиште во Акра.
II
Државниот секретар за надворешни работи ќ е
го изврши овој указ.
III
Овој указ влегува во сила веднаш.
У. бр. 9
6 мај 1963 година
Белград
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Среда, 22 мај 196b

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА СФРЈ

РЕШЕНИЈА.
Врз основа на членот 78 од Законот за осигурителните заводи и заедниците на осигурувањето
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61) и точката 2 од
Одлуката за определување бројот на членовите на
првото Собрание на Југословенската заедница на
осигурувањето („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/61),
а во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
СОБРАНИЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ОСИГУРУВАЊЕТО
Се раврешува од функцијата на член на првото
Собрание на Југословенската заедница на осигурувањето Хенрик Топчиќ, директор на Кварнерската пловидба — Сушак, поради одење во странство,,
а за член на Собранието се именува Анте Б л а ж е виќ, директор на Слободната пловидба — Шибеник.
Б. бр. 4)6
18 мај 19'63 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар,
Потпретседател,
др Миливој Рунавика, ср. Александар Ранковиќ, ср.
Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за јавните службеници („Службен лист на "ФНРЈ", бр.
53/57), а во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/б12(),
Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ
ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ
За директор во Сојузниот завод за стопанско
планирање се назначува Мирко Јамар, досегашен
директор на Заводот за стопанско планирање на
Социјалистичка Република Словенија.
Б. бр. 45
16 мај 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар,
Потпретседател,
др Миливој Рукавина, ср. Александар Ранковиќ, ср.
Врз основа на членот 91 од Уредбата.за о б и в а ње претпријатија и дуќани („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 51/53) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58,
21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ „ЈУГОСЛОВЕНСКИ АЕРО-ТРАНСПОРТ"
Се разрешува од должноста директор на Претпријатието за воздушен сообраќај „Југословенски
аеро-транспорт" Милан Симовиќ, поради потребата
од враќање на должност во ЈНА.
Б. бр. 44
11 мај Г963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар,
Потпретседател, ^
др Миливој Рукавина, ср. Александар Ранковиќ, ср.

Број 20 -
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Врз основа на спроведениот конкурс и предлогот на Комисијата за избор и назначување директор на Претпратијето за воздушен сообраќај „Јат"
и членот 91 од Уредбата за оснивање поетпријатија
и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53) во
врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и
работата на Сојузниот извршен совет („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот
извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ВОЗДУШЕН СООБРАК-АЈ „ЈУГОСЛОВЕНСКИ АЕРО-ТРАНСПОРТ"
За ^ директор на претпријатието за воздушен
сообраќај „Југословенски аеро-транспорт" се назначува Видомир Круниќ, досегашен помошник на сојузниот секретар за надворешна трговија.
В. бр. 43
9 мај 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар,
Потпретседател,
др Миливој Рукавина, ср. Александар Ранковиќ, ср.
Врз основа на членот 18 став 3 од Законот за
заштита на домашниот филм и за органите на општественото самоуправување во областа на филмот
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/62), Со-јузниот секретаријат за просвета и култура донесува

РЕШЕНИЕ
З А ИМЕНУВАЊЕ НОВ ЧЛЕН НА КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР З А УВОЗ НА ФИЛМОВИ

1. За член на Координациониот одбор за увоз на
филмови се именува Никола Мишиќ, виш референт
во Сојузниот секретаријат за информации.
2. Се разрешува од должноста член на Координациониот одбор за увоз на филмови Сабитај Конфино, советник во Сојузниот секретаријат за информации.
Бр. 14-1128-7/63
6 мај 1963 година
Белград
Сојузен секретар
за просвета и култура,
Јанез Випотник, с. р.

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Н А Н А Р О Д Н А РЕПУБЛИК А СРБИЈА

„Службени гласник Народне Републико Србије"
во бројот 13 од 6 април 1963 година објавува:
^
Закон за учеството на осигурените лица во поднесувањето на трошоците за сместување и храна во
стационарни здравствени установи специјализирани
за лекување со примена на природни фактори за
лекување;
Закон за плаќањето на придонесот за социјално осигурување за лицата вон работен однос;
Закон за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството;
Закон за условите под кои се смета дека стопанската работа во рибарските задруги е единствено
или главно занимање;
Закон за измени на Законот за расправување
на имотните односи настанати со самоволно заземање земјиште во општествена сопственост;
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Закон за измени и дополненија на Законот за
Закон за здравственото осигурување на земјоделците;
здравственото осигурување на земјоделските проЗакон за прогласување на островот Логсрум за
изводители;
управуван природен резерват;
Закон за определување на височината на такЗакон за работните односи на работниците што
сите на орудијата за производство и на предметите
работат до-ма;
во граѓанска сопственост;
Закон' за Фондот за унапредување на кинемаЗакон за пренесување работите на цивилната
тографијата;
заштита определени во републичките прописи од
Одлука за нормата на пр-идонесот од земјоделнадлежноста на. органите на управата" за внатрески приходи и за височината на личниот придонес
шни работи во. надлежност на органите на управата
за финансирање на основното здравствено осигунадлежни за работите на народната одбрана;
рување на земјоделските производители за 1963
Одлука за расподелба на средствата доделени
година;
од Сојузниот буџет за 18'63 година за инвестиции во
областа на туризмот;
Одлука за височината и начинот на наплата на
Одлука за користење на посебната буџетска ретаксите на орудијата за производство и на предмезерва издвоена од приходите на политичкотеритотите во граѓанска сопственост.
ријалните единици за 19'63 година;
Одлука за определување најниската и највисоката граница на придонесот за основно здравствено
С О Д Р Ж И Н А :
Страна
осигурување на земјоделските производители;
300.
Уредба
за
дополненија
на
Тарифата
за
Одлука за потврда на одлуките на околиските
данокот на промет
433
народни одбори за измени и дополненија на стату301. Уредба за измени на Уредбата за надометите на околиите;
с-тоц,ите на патните и другите трошоци на
Одлука за избор и разрешување на судии;
јавните службеници —
433
Препорака за одложување на изградбата на
302. Наредба за измени на Наредбата за утвруправни и административни згради во 19613 година;
дување на стоките што се увезуваат врз
Препорака за понатамошната активност на ороснова на рестриктивна ^дозвола
433
ганите на работничкото самоуправување на речната
303." Наредба за кредитите што можат од банбродоградба, за изнаоѓање најдобри форми на што
карските средства да им се одобруваат на
поцврста соработка на речната бродоградба и речсамостојните установи
434
ниот сообраќај, како и за преземање соодветни мер304. Наредба за примена на Одлуката за приоки од страна на надлежните органи;
ритет за превоз со железница на вештачко
Решение за назначување постојани судски веѓубре и на основните суровини за изработштаци за 1963 година на подрачјето на Автономна
ка на вештачко ѓубре и за давање регрес
Покраина Војводина.
за овие превози, како и за приоритет за
НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАпревоз на пченица од увозот преку поРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
морските луки —
434
305. Решение за одобрување основањето и ра„Народине новине" службени л и с т ' Наредив Реботата на Здружението
на спикерите на
публико Хрватске во бројот 10 од 14 март 1963 го1
Југославија
435
дина објавуваат: г
306. Решение за овластување на ЈугословенОдлука за определување уделот на одделни опската инвестициона ба,нка' да може да им
штествени инвестициони фондови на општините во
довери на републичките банки и на банраспределбата на средствата за дотации од Сојузките на автономните покраини да вршат
ниот буџет за 1963 година за инвестиции во областа
за нејзина сметка определени работи
435
на туризмот;
307. Решение за југословенските стандарди од
Одлука за процентот во кој од вкупните средобласта на методите за испитување на јагства остварени од придонесот за запослување на р а лен и кокс
436
ботниците се издвојува дел за републичкиот завод
308. Правилник за измени на Правил.никот за
за запослување на работниците;
стручната опрема на извршните службеНаредба за измена на Наредбата за зоните за
ници на царинската служба
43i6
лов на сунѓери и за нивната најмала големина под
3(09. Одлука за сметање во работен стаж на
која не смеат да се ловат ниту да се пуштаат во
југословенските државјани на времето попромет.
минато во работен однос во странство
437
Во бројот 11 од 21 март 1963 година објавуваат:
310. Решение за пуштање во оптек на серија
Одлука за определување на бројот на членовите
пригодни поштенски марки со мотиви од
на Советот на Факултетот за политички науки во
југословенската флора
437
Загреб што ги именува Извршниот совет на Саборот
и за определување на организациите и установите, 311. Решение за определување на денот.на гласањето за избоо на пратеници за Сојузздруженијата и јавните служби што делегираат свои
ниот собор на избирачките места к а ј дипретставници во тој совет.
пломатските и конзуларните претставниСписок на објектите за производство на посаштва и на поморските и речните бродови
43'8
дочни материјали на кои е утврдено присуството на
калифорниската штитоносна в-ошка.
Исправка на Уредбата за измена на Тарифа-,
Во бројот 12 од 2i8 март 1963 година немаат слута за данокот на промет
438
жбен дел.
Исправка на Одлуката за намената и начинот
Во бројот 13 од 4 април 1963 година објавуваат:
на расподелба на. средствата на придонеОдлука за определување процентите од годишсот од надоместокот за изнајмени увезени
ното задолжување според кои ќе се наплатува дафилмови — — — —
- 438
нокот на доход во 1963 година;
Исправка на Одлуката за дополнение на ОдОдлука за намалувањето данокот на доход за
луката за нормите на амортизацијата на
услужните занаетчиски дуќани;
основните средства на стопанските оргаОдлука за измена на Одлуката за определуванизации —'
438
њето на организациите и установите што предлаИсправка на Решението за југословенските
гаат членови во советот на Републичкиот завод за
стандарди за хлороводородна киселина,
запослување на работниците.
аноргански соли, вештачки ѓубриња и теВо бројот 14 од 6 април 1963 годишна објавуваат:
чен амонијак
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