
,.СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува 
во идание i a српскохрватски односно 
на хрватскосрпски, словенечки и ма-
кедонска Јазик - Огласи според та-
рифата - Жмро-сиегка кај Народната 
банка ЈШ претплата и посебни изданија 

191-13-102-32. за огласи 101-13-602-31. 

Среда, 25 декември 1963 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 51 ГОД. XIX 

Цена на овој број е И . - дин. — Прего 
плата за 1963 година изнесува 2.300.— 
дин., а за странство 3.300 динари. -
Редакција: Улица Јована Ристик^ бр. 
1. Пошт. фах 226— Телефони: цен-
трала 50-931, 50-932. 50-933 и 51-661; Слу-
жба м претплата 51-732 и Продаваа 

служба 51-671, 

691. 

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

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Тарифата за данокот на промет. („Службен 

лист на ФНРЈ" , бр. 25/62, 29/62, 31/62, 40/62, 42/62, 
46/62, 51/62, 53/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 18/63, 20/63, 23/63 и 30/63Ј во делот I I забелешката 
кон тар. број 140 се менува и гласи: 

„ З а б е л е ш к а : 
1) По исклучок од одредбата на точката 1 на 

ОВОЈ тар. број наместо нормата од 54% ќе се при-
менува од 1 јануари до 30 јуни 1963 година нормата 
од 47%, а од јули до 31 декември 1963 година нор-
мата од 44%. 

Наместо нормата од точката 2 на овој тар. број 
од 44% ќе се применува од 1 јануари до 30 јуни 
1963 година нормата од 37%, а од 1 Јули до 31 декем-
ври 1963 година нормата од 34%. 

2) Даночна основица е продажната цена на 
мало." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Р. п. бр. 228 
11 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

692. 

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во врска со членот 15 од Законот за орга-
низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 14/63), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА СОЦИЈАЛИСТИ-
ЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИ-

ЈА, ВО НАЈРОБИ - КЕНИЈА 

1. Се отвора Амбасада на Социјалистичка Ф е -
деративна Република Југославија во Најроби — 
Кенија. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќ е преземе мерки потребни з а извршување на оваа 
одлука . 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Р. п. бр. 240 
21 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

693. 
Врз основа на чл. 5, 97 и 107 од Уредбата за 

данокот на доход („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 
22/61, 53/61, 30/62 и 42/62), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НОРМИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ЗА 

1964 ГОДИНА 

1. Нормите на данокот на доход пропишани со 
Одлуката за нормите на данокот на доход за 1963 
година („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 5/63) ќе 
се применуваат и во 1964 година. 

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

Р. п. бр. 236 
16 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

694. 
Врз основа на одредбата под 1 на точката 1 од 

главата XVII на Сојузниот општествен план за 
1963 година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСКЛУЧИТЕЛНО ПОКАЧУВАЊЕ НА ЦЕНА-

ТА НА ЈАГЛЕНОТ 

1. Рудниците на јаглен можат цените по кои 
го продавале јагленот до денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука по исклучок да ги покачат 
за 5%. Ова покачување на цените се однесува на 
сите количини јаглен што рудниците на јаглен 
ќ е ги испорачат од 1 јануари до 15 март 1964 го-
дина. 

Одредбата од ставот 1 на оваа точка не се 
однесува на количините на јаглен за кои граѓаните 
ј а уплатиле к у п у в а н а т а цена во текот на 1963 го-
дина, а кои до денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука не се испорачани. 

2. Стопанските организации што се занимаваат 
со производство на стоки или в р ш е њ е услуги, за 
кои ј а определил цената надлежниот орган или 
чии цени се опфатени со контрола на цените спо-
ред в а ж е ч к и т е прописи, не можат цените на тие 
производи и услуги да ги зголемат поради зголе-
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мувањето на цената на јагленот според 'точката 1 
на оваа одлука. 

3. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, Сојузниот секрета-
ријат за општи стопански работи. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 237 
16 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

695. 

Врз основа на членот 32 од Законот за банките 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 10'61, 30'62 и 53/62), 
во врска со членот 30 од Уставниот закон за спро-
ведување на Уставот, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА 

БАНКНОТИТЕ И КОВАНИТЕ ПАРИ 

1. Народната банка на Југославија при из-
работката на банкнотите во апоени од 5.000, 1.000, 500 
и 100 динари и на кованите пари во парчиња од 50, 
20, 10, 5, 2 и 1 динар, што веќе се наоѓаат во оптек 
(пари во оптек), ќе ги изврши следните измени: 

А. К а ј банкнотите: 
1) на лицето: 

а) наместо грбот на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија се става грбот на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија; 

б) наместо називот: „Народна банка Федера-
тивне Народне Републико Југославије" се става на-
зивот: „Народна банка Југославије"; 

в) наместо датумот: ,Д мај 1955", се става да-
тумот: „1. мај 1963."; 

г) наместо потписите: „Гувернер В. Гузина" и 
„Претседник управног одбора Д. Радосављевић" се 
ставаат потписите: „Гувернер Н. Миљаниќ" и „Ви-
цегувернер И. Сион"; 

2) на опачината: 
а) наместо називот: „Федеративна Народна 

Република Југославија" се става називот: „Соција-
листичка Федеративна Република Југославија"; 

б) при набројувањето на називите на одделни 
републики, редоследот на републиките ќе биде по 
азбучниот ред — со кирилица испишан на банкно-
тите од 5.000 и 500 динари, а по абецедниот — со 
латиница испишан на банкнотите од 1.000 и 100 
динари. 

Б. К а ј кованите пари: 
1) на лицето: 

а) наместо грбот на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија се става грбот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија; 

б) наместо називот: „Федеративна Република 
Југославија" се става називот: „Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија"; 

2) на опачината: 
а) наместо годината: „1953" на парчињата од 

5, 2 и 1 динар се става годината: „1963"; 
б) наместо годината: „1955" на парчињата од 

50, 20 и 10 динари се става годината: „1963"; 
2. Во поглед на видот на хартијата односно ме-

талот, димензиите и тежината, цртежот, орнаментите, 
боите и другиот текст и видот на печатот односно 
ковањето, банкнотите и кованите пари од точката 
1 на оваа одлука ќ е ги задржат истите својства и 
изглед како и парите во оптек според: Одлуката за 
издавање нови ситни ковани лари („Службен лист 

на ФНРЈ" , бр. 34/54), Одлуката за издавање нови 
ковани пари од 50, 20 и 10 динари („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 33/55), Одлуката за издавање нови 
банкноти на Народната банка на Ф Н Р Ј („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 40/55), Решението за пуштање во 
оптек нови метални пари од 5, 2, 1 и 0,50 динари 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 36;54) и Соопштението 
од Народната банка на Ф Н Р Ј за пуштање во оптек 
на нови банкноти и нови ковани пари („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 17/57) 

3. Банкнотите и кованите пари изработени спо-
ред одредбите на оваа одлука Народната банка на 
Југославија ќе ги пушта во оптек според одредбата 
на членот 34 став 1 од Законот за банките. 

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

Р. п. бр. 234 
16 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
П^тар Стамболиќ, с. р. 

696. 

Врз основа на членот 18 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за јавните службеници 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 52/61), членот 33 
став 2 од Законот за мерните единици и мерилата 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 45/61) и точката 

5 од Одлуката за определување на органите во кои 
ќе се врши проверување на обезбедувањето на 
средствата за работата на државните органи и на 
внатрешната расподелба на тие средства според 
принципите на доходот („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 3/62), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ПРИХОДИТЕ ШТО 
УПРАВАТА ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

ГИ ОСТВАРУВА ОД ЖИГОВИНА И ДРУГИ 
НАДОМЕСТОЦИ 

1. Приходите што Управата за мери и скапо-
цени метали ги остварува со наплата на жиговина 
и други надоместоци се водат на посебна сметка 
к а ј банката. 

Овие приходи се користат за финансирање на 
редовните расходи на Управата за мери и скапоце-
ни метали, за финансирање на унапредувањето на 
службата за контрола на мерите и за финанси-
рање на инвестициите за потребите на таа служба. 

2. Средствата од посебната сметка Управата за 
мери и скапоцени метали ги користи врз основа 
на посебната претсметка на приходите и расходите 
што таа ја донесува во согласност со Сојузниот 
секретаријат за трговија и со Сојузниот секретари-
јат за буџет и организација на управата. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да в а ж и Одлуката за височи-
ната на делот од средствата остварени со наплата 
на жиговина и други надоместоци од кои ќе се 
финансираат расходите на Управата за мери и 
скапоцени метали („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
51/62). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" , а ќе 
се применува од 1 јануари 1964 година. 

Р. п. бр. 239 
16 декември 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, е. р. 
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697. 

Врз основа на членот 19 став 3 од Законот за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет (,,Службен лист на СФРЈ"', бр. 14/63). Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОДЛИКУВАЊА 

1. Се формира Комисија на Сојузниот извршен 
совет за одликувања (во понатамошниот текст: Ко-
мисијата). 

2. Комисијата ги подготвува предлозите и му да-
ва мислења на Сојузниот извршен совет за одлику-
вања на југословенски граѓани, органи и работни и 
други организации, за кои, според членот 15 од З а -
конот за одликувањата („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 55/55, 27/56, 27/60 и 10/61), Сојузниот извршен 
совет му поднесува предлози на Претседателот на 
Републиката. 

3. Комисијата има претседател и определен број 
членови, што ги именува Сојузниот извршен совет 
од редовите на своите членови и сојузни функци-
онери. 

4. Претседателот на Комисијата ги подготвува 
и свикува седниците и претседава на нив. 

5. Административните работи за Комисијата ги 
врши Управата на Сојузниот извршен совет за пер-
сонални работи. 

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

Р.п. бр. 229 
6 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

698. 

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот 
за организацијата и работата на Сојузниот извр-
шен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63) 
и точката 3 од Одлуката за формирање Комисија 
на Сојузниот извршен совет за одликувана („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 51/63), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ ЗА ОДЛИКУВАЊА 

За претседател и членови на Комисијата на 
Сојузниот извршен совет за одликувања се имену-
ваат, и тоа: 

за претседател: 
1. Милз^тин Морина, член на Сојузниот извр-

шен совет; 
за членови: 
2. Урош Баиќ, државен советник во Сојузниот 

секретаријат за внатрешни работи; 
3. Лука Бановиќ, секретар на Комисијата за 

организациони и кадровски прашања на Извршни-
от одбор на Сојузниот одбор на ССРНЈ; 

4. Јордан Блажевски, помошник сојузен секре-
тар за земјоделство и шумарство; 

5. Драго Флис, секретар на Сојузната стопан-
ска комора; 

6. Зденка Кидрич, помошник началник на У -
правата за персонални работи на Сојузниот извр-
шен совет; 

7. Милан Мати)атевиќ , началник на Управата 
за персонални работи во Државниот секретаријат 
за надворешни работи и 

8. Иван Симчиќ, потпретседател на Централ-
ниот одбор на синдикатот на работниците на ин-
дустријата и рударството на Југославија. 

Б. бр. 156 
12 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

699. 
Врз основа на членот 3 точка 1 од Уредбата за ор-

ганизацијата и работата на Сојузниот завод за ста-
тистика („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 51/57 и 12/60), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПЛАНОТ НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУ-

ВАЊА ЗА 1964 ГОДИНА 
1. Во рамките на единствениот статистички си-

стем на Југославија во 1964 година ќе се извршат 
сите редовни статистички истражувања со дополне-
нијата и измените предвидени со ова решение. 

2. Заради употполнување на недоволно развие-
ните области на статистиката, во 1964 година ќе се 
извршат следните статистички истражувања, и тоа: 

1) анкета за стручното оспособување на кадрите; 
2) статистичко следење на акцијата за оплеме-

нување; 
3) попис на училишните згради; 
4) дополнителна анкета за р е п р о д у к ц и ј а т а по-

трошувачка; 
5) анкета за семејните буџети; 
6) анкета за производството на добиток; 
7) од областа на научноистражувачката работа. 
3. Заради приспособување на статистичкиот си-

стем кон промените настанати во општествено-по-
литичкото уредување и во економскиот систем, во 
1964 година ќе се извршат следните измени во ре-
довните статистички служби: 

1) ревизија на службите на статистиката на оп-
штественото и политичкото уредување; 

2) собирање податоци за интеграцијата^ во сто-
панството; 

3) следење на процесот на скратувањето на ра-
ботното време; 

4) адаптација на податоците во врска со свет-
скиот попис на индустријата; 

, 5) ревизија на статистиката на сточарството; 
6) измени во следењето на кооперацијата во 

стопанството; 
7) укинување на извештаите за работата на 

станбените задруги; 
8) следење на превозот во друмскиот сообраќај 

по видовите на стоки; 
9) проширување на статистичката служба врз 

авто-соо5раќајните погони за јавен превоз; 
10) ревизија на истражувањата за авиосообра-

ќ а ј от за сопствени потреби; 
11) ревизија на статистиката на моторните во-

зила; 
12) реорганизација на службата за граничниот 

промет на моторните возила. 
4. Во 1964 година ќе се извршат подготовки за 

реорганизација на анкетата за селанските стопан-
ства, како и подготвителни дејствија во врска со 
вонредните статистички истражувања што треба 
да се спроведат во 1965 година, и тоа: попис на за-
наетчиството. попис на добиток и броење возила на 
патишта. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Б. п. бр. 235 
13 ноември 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 
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706. 
Врз основа на точката 24 од Одлуката за ре-

валоризација на основните средства и на средствата 
на заедничката потрошувачка на здравствените 
установи („Службен лист на СФРЈ11, бр. 31/63), во 
спогодба со Сојузниот секретаријат за здравство 
и социјална политика, Сојузниот секретаријат за 
финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КНИЖЕЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА РЕВАЛО-
РИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА 
СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВА-

ЧКА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
1. Здравствените установи што во смисла на 

Одлуката за ревалоризација на основните сред-
ства и на средствата на заедничката потрошувачка 
на здравствените установи ја извршиле ревалори-
зацијата на основните средства и на средствата на 
заедничката потрошувачка со состојбата на 30 сеп-
тември 1963 година, се должни резултатите на ре-
валоризацијата на основните средства и на сред-
ствата на заедничката потрошувачка да ги кни-
жат во своите деловни книги под 31 декември 1963 
година. 

2. Здравствените установи што ја извршиле 
ревалоризацијата се должни пред книжењето на 
резултатите на ревалоризацијата, во смисла на 
одредбите на Упатството за спроведување попис 
(инвентура) к а ј стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 53/56, 50/59, 49/60 и 50/61), во 
деловните книги да извршат книжење на сите ра-
злики (вишоци и кусоци) утврдени во елаборатот 
за извршениот попис, според состојбата и вредно-
стите пред извршената ревалоризација. 

3. Ако при пописот се утврди дека некои 
предмети на основните средства и на средствата 
на заедничката потрошувачка што требало да се 
опфатат со ревалоризацијата не се со неа опфатени, 
здравствените установи ќе извршат дополнителна 
ревалоризација на тие предмети под 31 декември 
1963 година. 

4. Ако по извршената ревалоризација одделни 
предмети на основните средства или на средствата 
на заедничката потрошувачка се продадени одно-
сно без надоместок пренесени на друга здравствена 
установа или општествено правно лице, ,здравстве-
ната установа што ја извршила продажбата одно-
сно преносот без надоместок е должна на здрав-
ствената установа на која тие предмети и се про-
дадени односно пренесени да и ги достави сите 
елементи на ревалоризацијата, врз основа на кои 
задравствената установа к а ј која овие предмети на 
31 декември 1963 година ќе се затечат ќе ги извр-
ши потребните книжења. 

5. Здравствените установи се должни да ги 
прокнижат резултатите на ревалоризацијата на 
основните средства и на средствата на зедничката 
потрошувачка под 31 декември 1963 година на сле-
дниот начин: 

1) вредноста на стоките искажана на соодве-
тните конта на групите: 

00 — Основни средства, 
02 — Заеднички основни средства, 
04 — Средства на заедничката потрошувачка, 

ќе ја наголемат за износот на разликата настаната 
поради ревалоризацијата. 

На начинот од ставот 1 на оваа точка ќе се по-
стапи и во поглед на книжењето на соодветните 
конта на групата 01 — Исправка на вредно-ста на 
основните средства, како и на соодветните ана-
литички конта во рамките на контата 021 — Исправ-
ка на вредноста на заедничките основни средства 
и 049 — Исправка на вредноста на средствата на 
заедничката потрошувачка; 

2) за разликата во вредноста на основните 
средства настаната по извршената ревалоризација 
на основните средства што му припаѓаат на делов-
ниот фонд, ќе се одобри посебно аналитичко конто 
во рамките на контото 900 — Деловен фонд; 

3) за разликата во вредноста на основните 
средства настаната по извршената ревалоризација 
на основните средства што не му припаѓаат на 
деловниот фонд дека се набавени од кредит, ќ е 
се одобри посебно конто 926 — Разлика во вред-
носта на основните средства настаната по изврше-
ната ревалоризација. 

Дел од разликата од вредноста на основните 
средства што му припаѓа на деловниот фонд во 
смисла на одредбите на оваа наредба му одговара 
на сразмерата во која вредноста на основните сред-
ства содржана во деловниог фонд учествува во 
вкупната вредност на основните средства на здрав-
ствената установа. 

Вредноста на основните средства што се во 
состав на деловниот фонд се утврдува на тој на-
чин што од вкупната вредност на основните сред-
ства се одбива износот на неизмирените обврски по 
основот на кредитот за основни средства (конто 
910). 

Сразмерата од одредбата под 3 став 2 на оваа 
точка се пресметува со примена на формулата: 

вредноста на основните средства 
во деловниог фонд X 100 

с р а з м е р н а (Vo) = 
вкупната вредност на сите основ-

ни средства 
Со примена на добиениог процент врз вкупниот 

износ на разликата на ревалоризацијата се утвр-
дува делот на таа разлика што му припаѓа на де -
ловниот фонд (конто 900), а остатокот на разликата 
се книжи во корист на посебното конто 926 — Раз -
лика во вредноста на основните средства настаната 
по извршената ревалоризација. 

Вредноста на основните средства во деловниот 
фонд претставува разлика помеѓу вкупната вред-
ност на основните средства од групите 00 и 02 пред 
извршената ревалоризација и износот на обврските 
по кредитите за основни средства (конто 910); 

4) за разликата во вредноста на средствата на 
заедничката потрошувачка настаната по изврше-
ната ревалоризација на средствата на заедничката 
потрошувачка што му припаѓаат на фондот на за -
едничката потрошувачка ќе се одобри посебно 
аналитичко конто во рамките на контото 940 — 
— Фонд на заедничката потрошувачка; 

5) за разликата во вредноста на средствата на 
заедничката потрошувачка настаната по изврше-
ната ревалоризација на средствата на заедничката 
потрошувачка што не му припаѓаат на фондот на 
заедничката потрошувачка дека се набавени од 
кредит, ќе се одобри посебно конто 946 — Разлика 
во вредноста на средствата на заедничката потро-
шувачка настаната по извршената ревалоризација. 

Делот од разликата на вредноста на средствата 
на заедничката потрошувачка што во смисла на 
одредбите на оваа наредба му припаѓаат на фондот 
на заедничката потрошувачка, И одговара на сраз-
мерата во која вредноста на средствата на заед-
ничката потрошувачка содржана во фондот на за -
едничката потрошувачка учествува во вкупната 
вредност на сите средства на заедничката потро-
шувачка на здравствената установа. 

Вредноста на средствата на заедничката по-
трошувачка што се во состав на фондот на заед-
ничката потрошувачка се утврдува на тој начин 
што од вкупната вредност на средствата на заед-
ничката потрошувачка се одбива износот на неиз-
мирените обврски по основот на кредит за средства-
та на заедничката потрошувачка (конто 919). 

Сразмерата од одредбата под 5 став 2 на оваа 
точка се пресметува со примена на формулата: 

вредноста на средствата на 
заедничката потрошувач-
ка во фондот на заед-
ничката потро-шувачка X 100 

сразмер ата (%) 
вкупната вредност на сите 
средства на заедничката 
дотрошувачка 
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Со примена на добиениот процент на вкупниот 
износ на разликата на ревалоризацијата на сред-
ствата на заедничката потрошувачка се утврдува 
делот на таа разлика што му припаѓа на фондот 
на заедничката потрошувачка (конто 940), а оста-
токот. на разликата се книжи во корист на посеб-
ното конто 946 — Разлика во вредноста на сред-
ствата на заедничката потрошувачка настаната 
по извршената ревалоризација. 

Вредноста на средствата на заедничката потро-
шувачка во фондот на заедничката потрошувачка 
претставува разлика помеѓу' вкупната вредност на 
средствата на заедничката потрошувачка од гру-
пата 04 пред извршената ревалоризација и износот 
на обврските по кредитите за средствата на заед-
ничката потрошувачка (конто 919). 

6. Во обрасците на кои се составува завршната 
сметка на здравствените установи за 1963 година, 
и тоа во: 

1) на образецот бр. 1 — Биланс и пресметка на 
вкупниот приход и доход и распределба на тој 
доход за 1963 година; 

2) на образецот бр. 2 — Заклучен лист на 31 
декември 1963 година и 

3) на образецот бр. 3 — Утврдување на елемен-
тите за составување на завршните сметки за 1963 
година 
ќе се искаже вредноста на основните средства 
и на средствата на заедничката потрошувачка 
на здравствените установи по книжењето на ре-
зултатите на ревалоризацијата, како и состојбата 
на исправката на вредноста на овие средства и 
изворите на средствата искажани во класата 9. 

7. Здравствените установи едновремено ќе ја 
прокнижат и во завршната сметка ќе ја искажат 
и вредноста на зејмиштето што е утврдена според 
образец Р-1, со задолжување на контото ООО — 
— Земјиште што служи за стопански цели, во 
корист на контото 900 — Деловен фонд, ако по-
рано не е утврдена и прокнижена вредноста на 
земјиштето. 

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

Бр. 5-18982/1 
19 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

701. 

Врз основа на членот 54а став 1 под 1 и став 2 
од Законот за регулирање на деловните односи на 
пазарот („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 30/62 и 53/62), 
Сојузниот секретаријат за трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
З А ДОКУМЕНТИТЕ И ПОДАТОЦИТЕ ШТО СЕ 
СМЕТААТ КАКО ДЕЛОВНА ТАЈНА НА СТОПАН-

СКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Како деловна тајна на стопанска организа-
ција се сметаат, во смисла на членот 54а став 1 под 
1 од Законот за регулирање на деловните односи 
на пазарот, документите и подацотите што се одне-
суваат на работењето од државните материјални 
резерви. 

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

Бр. 5538 
14 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за трговија, 
Драгутин Косовац, с. р. 

702. 
Врз основа на членот 199 од Законот за буџе-

тите и финансирањето на самостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 52/59, 23/61, 52/61, 
28/62, 53/62 и 13/63), Сојузниот секретаријат за 
финансии пропишува 

. У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1963 

ГОДИНА 
1. Општествено-политичките заедници, држав-

ните органи што својата дејност ја финансираат 
преку посебна сметка и државните органи во кои 
се врши проверување на можностите за обезбеду-
вање средства за работата на државните органи 
и за внатрешна распределба на тие средства спо-
ред принципите на доход, во смисла на членот 18 
од Законот за измени и дополненија на Законот 
за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/61), се должни, според членот 165 од Законот 
за буџетите и финасирањето на самостојните уста-
нови и точката 13 од Упатството за начинот на 
распределба на приходите на државните органи 
и изработка на финансискиот план и завршната 
сметка на органите к а ј кои се врши проверување 
во смисла на членот 18 од Законот за измени и до-
полненија на Законот за јавните службеници, 
бр. 06-4701/1 од 17 февруари 1961 година (во пона-
тамошниот текст: Упатството), да ги заклучат 
своите сметки на приходите и расходите за 1963 
година и да состават завршна сметка за извршу-
вањето на буџетот, завршна сметка за извршува-
њето на претсметката на приходите и расходите 
односно завршна сметка за извршувањето на 
финансискиот план за таа година. 

Заради благовремено составување на завршната 
сметка за извршувањето на буџетот за 1963 година, 
а според членот 166 од Законот за буџетите и ф и -
нансирањето на самостојните установи, сите наред-
бодавци за извршување претсметка на приходите 
и расходите на државните органи се должни во 
рок од два месеца по истекот на 1963 година на 
органот на управата надлежен за работите ид 
буџетот да му достават преглед за извршувањето 
на својата претсметка на приходите и расходите. 

Државните органи во кои се врши проверува-
ње на можностите за обезбедување и распределба 
на средствата според принципите на доходот и 
државните органи што се финансираат преку по-
себна сметка во рокот од ,ставот 2 на оваа точка, 
т. е. до 29 февруари 1964 година, ќе му ги достават 
на органот на управата надлежен за работите на 
буџетот своите завршни сметки за извршувањето 
на финансискиот план за 1963 година односно за-
вршни сметки за извршувањето на претсметките 
на приходите и расходите за дејностите што се 
финансирани преку посебна сметка во 1963 година. 

Заради обезбедување на единствен начин на 
нивната изработка, завршните сметки за извршу-
вањето на сојузниот буџет, на буџетите на репуб-
ликите, автономните покраини, околиите и општи-
ните, завршните сметки за извршувањето на прет-
сметката на приходите и расходите на државните 
органи за дејностите што се финансираат преку по-
себна сметка, а чии завршни сметки се сметаат како 
прилози кон буџетите на општествено-политичките 
заедници, како и завршните сметки за извршува-
њето на , финансискиот план на државните органи 
к а ј кои се врши проверувале во смисла на членот 18 
од Законот за измени и дополненија на Законот за 
јавните службеници, се составуваат во методоло-
шки и технички поглед според одредбите на ова 
упатство. 
I. ^ИЗРАБОТКА НА ГОДИШНИОТ ПРЕГЛЕД ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕТО НА ПРЕТСМЕТКИТЕ НА ПРИ-

ХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ 

2. Наредбодавците за извршување на претсмет-
ките на приходите и расходите на државните орга-
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ни се должни да состават годишен преглед за из-
вршувањето на пресметките на приходите и расхо-
дите врз основа на евиденцијата што ја водат спо-
ред одредите од главата VII на Уредбата за извр-
шувањето на буџетот и за сметководствено^ рабо-
тење на државните органи и установи („Службен 
'лист на ФНРЈ", бр. 35/55, 53/56, 16/53 и 41/59). 

Годишниот преглед за извршувањето на прет-
сметките на приходите и расходите се составува 
според истата буџетска класификација според која 
е одобрена годишната претсметка, со тоа што во 
прегледот кај секоја позиција ќе се искажат и про-
мените настанати во текот на годината поради вир-
манирање односно дополнителни зголемувања на 
средствата од буџетската резерва. Така, приходите 
и во прегледот за извршувањето на прет сметките 
на приходите и расходите се искажуваат по делови, 
раздели, партии и позиции, а расходите — по дело-
ви, раздели, глави, партии и позиции. 

Во годишниот преглед остварените приходи се 
искажуваат во четири, а извршените расходи - во 
седум напоредни колони, и тоа" приходите во коло-
ните: „Предвидено со годишниот буџет", „Оства-
рено", „Остварено повеќе'', и „Остварено помалку", 
а расходите во колоните' „Предвидено со годишниот 
буџет", „Со вирман зголемено", „Со вирман нама-
лено", „Вкупно расположиво", „Извршено", „Извр-
шено од расположивиот износ — повеќе" и ,,.Извр-
шено од расположивиот износ - помалку". 

3. Средствата добиени, во текот на буџетската 
година од буџетската резерва за покривање на не-
доволно предвидените расходи се искажуваат во 
колоната: „Со вирман зголемено", со назначување 
бројот и датумот на решението со кое се одобрени 
тие средства. Износот во колоната „Вкупно" на 
крајот на разделот може да биде поголем од изно-
сот одобрен со годишниот буџет само за вкупниот 
Лзнос на дополнителните зголемувања на средствата 
на товар на буџетскава резерва. Спрема тоа, сите 
одобрени дополнителни средства треба да се пока-
жат во соодветната партија а п о з и ц и ј а на претсмет-
ката како зголемување извршено на товар на бу-
џетската резерва. Овие дополнителни зголемувања 
на средствата се искажуваат како намалување во 
разделот, односно во партијата на буџетската 
резерва. 

4. Државниот орган на кој во теког на годината 
му биле одобрени средства од буџетската резерва 
за непредвидени расходи според неговата претсмет-
ка, е должен да состави посебен преглед за кори-
стењето на тие средства. Прегледот треба да содржи 
број на решението со кое-се одобрени средствата, 
намена на средствата (според буџетски делови), 
одобрен износ и потрошен износ. К а ј овие средства, 
за разлика од дополнителните зголемувања на сред-
ствата на товар на буџетската резерва, потрошокот 
се искажува во разделот односно во партијата на 
буџетската резерва 

5. Кон прегледот за извршувањето на претсмет-
ката на државниот орган се приложува и рекапи-
тулација на извршените расходи што имаат ка -
рактер на лични доходи, по следните видови 
примања' 

1) од редовен работен однос; 
2) од привремен работен однос; 
3) дополнителен работен однос; 
4) по основот на теренски додатоци; 
5) по основот на надоместок за одвоен живот. 
За секоја категорија лични доходи од ставот 1 

на оваа точка треба да се искаже вкужшрта осно-
вица за пресметување на придонесите, нормите по 
кои е пресметан придонесот како и износите на 
пресметаните и уплатените придонеси што се пла-
ќаат на личните примања. 

6. Податоците за остварените приходи и извр-
шените расходи во прегледот за извршувањето на 
претсметката на приходите и расходите на д р ж а в -
ниот opian мораат да се согласуваат со евиденци-
јата за извршувањето на тие претсметки што ja 
води Службата на општественото книговодство, З а -
ради тоа наредбодавците се должни податоците за 
издишувањето на своите претсметка да ги срам на'с 

со податоците од Службата на општественото кни-
говодство и пред изработката на прегледот на за -
вршната сметка да ги расправат сите спорни ставки,, 

Прегледот за извршувањето на претсметката, 
откако ќе биде составен и усогласен со состојбата 
к а ј банката, мора да биде заверен од страна ца ф и -
лијалата на Народната банка како основна органи-
зациона единица на Службата на општественото 
книговодство к а ј која се води извршувањето на 
буџетот во целина. 

7. Прегледот за извршувањето на пресметките 
на приходите и расходите на државните органи што 
се укинати во текот на 1963 година се составува 
врз основа на состојбата на приходите и расходите 
што го утврдиле ликвидационите комисии на одно-
сните органи, со тоа што податоците за извршува-
њето на пресметките мораат да бидат согласни со 
состојбата искажана ка ј банката. 

В. Врз основа на чл. 68 и 69 од Уредбата за из-
вршувањето на буџетот и за сметководствено^ ра -
ботење на државните органи и установи, наредбо-
давците за извршување на пресметките се должни, 
врз основа на својата евиденција за создадените 
обврски, да ш попишат сите неизмирени обрвски од 
изминатата буџетска година. Списокот на неизми-
рените обрвски од изминатата буџетска година мора 
да биде приложен кон прегледот за извршувањето 
на претсметката на приходите и расходите. Овој 
список за секоја обврска треба да содржи: 

1) реден број; 
2) кога настанала обврската; 
3) на кој треба да му се изврши исплатата; 
4) основ на обврската; 
5) износ на обврската; 
6) колку изнесувале одобрените и расположиви-

те средства и по која партија и позиција; 
7) образложение зошто не е ликвидирана обвр-

ската до крајот на годината. 
9. Државниот орган е должен да состави и спи-

сок на сите побарувања на сопствени приходи што 
не се наплатени до крајот на годината. Списокот на 
ненаплатените побарувања треба да содржи.: 

1) реден број; 
2) датум на стасаноста на побарувањето; 
3) од кого требало да се изврши наплатата; 
4) основ на побарувањето; 
5) износ на побарувањето; 
6) датум на наплатата до денот на поднесува-

њето на завршната сметка, 
7) образложение зошто наплатата не е извр-

шена и што е преземено за да се наплати побару-
вањето. 

Посебно е потребно да се истакнат случаите 
на сомнителни, спорни и застарени побарувања. 
За случаите на застарени побарувања ќе се состави 
посебен СПИСОК, со образложение од кои причини 
настапила оваа застареност. 

10. Кон прегледот на извршувањето на прет-
сметката на приходите и расходите државниот ор-
ган приложува и список на ^ л и к в и д и р а н и т е при-
времени исплати, со состојбата на 31 декември 1963 
година. Овој список треба да ги содржи за секоја 
исплата следните податоци: датум кога е извршена 
привремената исплата, на кој и зошто е извршена 
исплатата и рок до кој привремената исплата тре-
бало да се оправда. 

11. Кон прегледот за извршувањето на прет-
сметката на приходите и расходите државниот ор-
ган ги прилага во еден примерок пополнетите обра-
сци П-1 и П-2 за пописот на имотот врз основа на 
точката 7 од Упатството за водење евиденција за 
имотот со кој управуваат државни органи (,.Служ-
бен лист на ФНРЈ" , бр. 50/61). Ако материјалите за 
пописот на имотот според обемот преминуваат десет 
пополнети обрасци П-1 односно десет пополнети 
обрасци П-2, државниот орган ќе достави само 
рекапитулација на резултатите на извршениот по-
пис. Во поглед на пописот на неподвижниот имот 
и инвентарот, тој ќе достави рекапитулација според 
категориите на имотот и според неговата вредност 
искажана во колоните од образецот П-1 (колони 
9, 10, 12, 14, 16, 17, IB и 19) Според образецот В-2 
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тој доставува рекапитулација посебно за ситниот 
инвентар, а посебно за потрошните материјали, 
според нивната вредност искажана во колоните 
8, 9, 11 и 13. 

На крајот на пописниот елаборат државниот 
орган-ќе даде образложение за утврдените кусоци 
односно вишоци и за утврдените разлики помеѓу 
состојбата по пописот и книговодствената состојба, 
и ќе ги изложи по оцената на утврдените факти 
преземените мерки за надоместок на утврдената 
штета односно за отстранување на констатираните 
неправилности во ракувањето со матријалите и 
инвентарот и во нивното евидентирање. 

12. Покрај наведените прегледи, наредбодавците 
за извршување на претсметките на приходите и ра-
сходите на државните органи се должни кон пре-
гледот за извршувањето на'претсметката да доста-
ват и извештај за работењето на државниот орган 
и образложение за остварените приходи и извр-
шените расходи. 

Овој извештај и образложение треба да бидат 
што поцелосни и да опфатат факти неопходни 
за да може да се согледа и оцени како ги извр-
шил државниот орган своите задачи од 1963 година 
за чие извршување биле одобрени средствата во 
претсметката на државниот орган. 

Во извештајот се наведуваат сите задачи што 
биле извршени во 1963 година, како и задачите што 
не се извршени. Се констатира дали одобрените 
средства биле доволни за извршување на задачите, 
како и дали задачите можеле да се извршат со по-
малку средства. Ако средствата одобрени во прет-
сметката не се потрошени, се наведуваат причините 
за тоа (заштеда, неизвршување на задачите, нере-
ално планирање на средства и сл.). Ако одобрените 
средства се пречекорени, потребно е да се изложат 
подробно причините и оправданоста за извршените 
пречекорувања. Ова особено е потребно да се обра-
зложи и да се наведе за секоја позиција на ф у н к -
ционалните расходи што му се одобрени на држав-
ниот орган за извршување на определените задачи. 

Во врска со извршувањето на личните расходи, 
потребно е во извештајот да се наведе бројот на 
службениците и износот на нивните лични доходи 
според состојбата на 1 јануари 1963 година и според 
состојбата на 31 декември истата година; дали во 
текот на годината се вршени нови назначувања на 
службеници и дали тие назначувања биле во согла-
сност со одобрената систематизација. Подробно тре-
ба да се објаснат сите отстапувања од планот во 
поглед на трошењето на средствата одобрени за 
лични расходи по сите позиции. Треба да се наведе 
бројот на постојаните хонорарни службеници и нив-
ните примања, а посебно' износот на средствата за 
другите хонорари и зошто се тие исплатени. Ната-
му, треба да се наведе финансискиот ефект на 
отсуствувањата поради болување, дали е од заводот 
за социјално осигурување извршена рефундација 
на исплатените надоместоци наместо плати за 
време на болувањата и сл. 

Во поглед на расходите за нестопански инве-
стиции во извештајот треба подробно да се изложи 
за кои цели се одобрени средствата: изградба на 
градежни објекти (управни, станбени и други згра-
ди), адаптација на постојните згради, набавка на 
опрема (машини, инструменти, апарати итн,), дали 
со вложените средства е извршен планот и во кој 
обем, дали обемот на извршените градежни работи 
им одговара на потрошените средства според пла-
нот. Ако имало отстапувања при изведувањето на 
градежните работи или при набавката на опрема, 
треба подробно да се објаснат причините на отста-
пувањата. 

На крајот на извештајот треба да се даде 
оцена за правилноста на примената на важечките 
прописи: дали постоел правен основ за секое по-
барување или обврска, дали се ракувало правилно 
со средствата, дали во текот на годината Службата 
на општественото книговодство ставала забелешки 
за работата на органите и како е постапено по 
дадените забелешки и решенија од Службата на 

општественото книговодство, односно какви мерки 
се преземени за отстранување на неправилностите 
во работата. 

И. ИЗРАБОТКА НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА v 
13. Завршната сметка за извршувањето на бу-

џетот на општествено-политичките заедници, завр-
шната сметка за извршувањето на финансискиот 
план на издвоените средства на посебна сметка 
за финасирање на заедничките потреби на држав-
ните органи, завршната сметка за извршувањето 
на пресметката на дејностите и задачите што се фи-
нансираат по пат на посебна сметка и завршната 
сметка за извршувањето на финансискиот план на 
државните органи во кои се врши проверување во 
смисла на членот 18 од Законот за измени и допол-
ненија на Законот за јавните службеници, се сос-
тавуваат ' на долу изложениот начин. 

А. Завршна сметка за извршување на бу-
џетот на општествено-политичките заедници 

14. Органот на управата надлежен за работите 
на буџетот составува нацрт на завршната сметка 
за извршувањето на буџетот на општествено-поли-
тичката заедница и нацрт на завршната сметка 
за извршување на финансискиот план на издво-
ените средства на посебна сметка за финансира-
њето на заедничките потреби. 

Завршната сметка за извршувањето на буџетот 
на општествено-политичката заедница се состои од 
општ дел, посебен дел и прилози. 

1. Општ дел на завршната сметка 
Општиот дел на завршната сметка за извршу-

вањето на буџетот на општествено-политичките 
заедници содржи: 

1) година за која е составена завршната сметка; 
2) остварени вкупни приходи и извршени вкуги-

ни расходи предвидени во посебниот дел на буџетот; 
3) средства издвоени во посебната буџетска 

резерва, според одредбите од главата XVI на Со-
јузниот општествен план за 1963 година; 

4) распределба на вишокот на остварените при-
ходи над извршените расходи или начин на покри-
вање на вишокот на извршените расходи над оства-
рените приходи; 

5) прегледи (табели) кои цифарски ги прика-
жуваат планираните и остварените приходи и одо-
брените и извршените расходи според буџетот во 
целина. Овие прегледи мораат да им одговараат на 
прегледите искажани во буџетот за 1963 година. 

2. Посебен дел на завршната сметка 
Посебниот дел на завршната сметка за извршу-

вањето на буџетот на општествено-политичка за-
едница содржи: предвидени и остварени приходи, 
одобрени и извршени расходи — според класифи-
кацијата и номенклатурата (делови, раздели, глави, 
партии и позиции) што се утврдени во одобрениот 
буџет" за 1963 година. 

Посебниот дел на завршната сметка за извршу-
вањето на буџетот на општествено-политичката за-
едница за 1963 година, што органот на управата 
надлежен за работите на буџетот ќе му го достава 
на извршниот совет односно на советот надлежен 
за работите на буџетот, заради утврдување на за-
вршната сметка и неговото поднесување до прет-
ставничкото тело на разгледување и донесување, 
содржи: приходи, што се искажуваат во две ко-
лони: „Предвидено со годишниот буџет" и „Оства-
рено", и расходи, што се искажуваат во три колони: 
„Одобрено со годишниот буџет", „Вкупно располо-
живо по извршените вирмани и дополнително одо-
брените средства" и ,,Извршено". Во колоната: 
„Вкупно расположиво по извршените вирмани и 
дополнително одобрените средства" се опфаќаат и 
сите измени по ребалансот на буџетот. 

3. Прилози кон завршната сметка 
Прилозите кон завршната сметка за извршува-

њето на буџетот на општествено-политичката заед-
ница содржат: 



Страна" 926 - Б р о ј 51 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј Среда, 25 декември 1963 

1) преглед на резултатите на пописот на имотот 
на државните органи; 

2) преглед на н е у м е р е н и т е обврски настанати 
по буџетот за 1963 година и на обврските од пора-
нешните години; 

3) преглед на неликвидираните привремени ис-
плати; 

4) преглед на ненаплатените побарувања, со со-
стојбата на 31 декември 1963 година; 

5) преглед на личните расходи, и тоа: од ре-
довен работен однос, од привремен работен однос, 
од дополнителен" работен однос и на оние по осно-
вот на теренски додатоци или надоместок за одвоен 
живот. К а ј сите овие видови лични расходи се ис-
к а ж у в а а т одвоено исплатените придонеси со соод-
ветните норми по секој вид лични примања; 

6) преглед на потрошокот на средствата од бу-
џетската резерва, кој се составува по деловите на 
буџетот, со тоа н/то за секоЈ дел се составува спе-
цификација на потрошокот на средствата по кон-
кретните намени; 

7) преглед на состојбата на средствата на 6%-
ната задолжителна буџетска резерва, КОЈ ГИ опфаќа 
вкупните средства на оваа резерва и состојбата на 
овие средства на 31 декември 1963 година. 

Искажувањето на приходите и расходите на б и -
ната задолжитилна буџетска резерва се врши спо-
ред следната класификаци ја : 
1. Средства 

Состојба на средствата според сметка-
та к а ј банката на 31 декември 1962 
година 
Позајмици што не се вратени до 
31 декември 1962 година 
Примени интереси во текот на 1963 
година 

Вкупни средства (I) 
II. Користење на средствата 

Одобрени позајмици во поранешните 
години што не се вратени до 31 де-
кември 1963 година: 
а) за покривање на текуштите 

расходи 
б) за подмирување на обврските 

Вкупно а + б 
Одобрени позајмици во 1963 година 
што не се вратени до 31 декември 
1963 година 

Вкупно користено (II) 
Состојба на слободните средства на 
31 декември 1963 година 

8) извештај за работењето, во кој треба да биде 
дадена општа оценка за постигнатите резултати по 
извршувањето на буџетот за 1963 година и да бидат 
наведени забележаните недостатоци и неправилнос-
ти во неговото извршување. Извештајот се соста-
вува врз основа на податоците од приложените из -
вештаи за извршувањето на претсметката на при-
ходите и расходите на државните органи и врз ос-
нова на сопствените забележување и да го оценат 
начинот на работењето на државните органи. 

Б. Завршна сметка за извршувањето на фи-
нансискиот план на издвоените средства на 
посебна сметка за финансирање на заеднич-

ките потреби на државните органи 
15. Органите на управата надлежни за рабо-

тите на буџетот на општествено-политичките заед-
ници што во текот на 1963 година вршеле издвоју-
вања на дел на заедничките приходи на посебна 
сметка за финансирање на заедничките потреби на 
органите во кои се вршело проверување на можнос-
тите за обезбедување и распределба на средствата 
според принципите на доход, во смисла на членот 
18 од Законот за измени^ и дополненија на Законот 
за јавните службеници, ќе состават завршна сметка 
за извршувањето на финансискиот план на издво-
ените средства на посебна сметка за ф и н а н с и -
рање на заедничките потреби, а кои средства не се 

внесуваат во финансискиот план на органите во 
кои се врши проверувањето. 

Издвоените средства за финансирање на заед-
ничките потреби се искажув-аат во завршната смет-
ка за извршувањето на финансискиот план во две 
колони: „Предвидено" и „Остварено", а расходите 
во три колони: „Предвидено", „Потрошено" и „Не-
потрошени средства". 

Предвидените и остварените приходи се иска-
ж у в а а т според следните ставки: 
Пренесени средства од претходната 

година 
Состојба на издвоените средства на 

сметката к а ј банката на 31 декември 
1963 година 

Разлика во приходите по дефинитивната 
пресметка 

Вкупно приходи: 
Во ставката: „Разлика во приходите според де-

финитивната пресметка" во колоната на остваре-
ните приходи се внесува износот што претставува 
разлика помеѓу средствата пренесени на сметката 
на органот до 31 декември 1963 година и вкупните 
средства што му припаѓаат на органот според ф и -
нансискиот план за 1963 година, а чи ј износ се 
добива' со примена на утврдениот процент, во сми-
сла на точ. 2 и 4 од Упатството, врз вкупно оства-
рените заеднички приходи на општествено-поли-
тичките заедници, т.е. врз приходите по конечната 
пресметка во јануари 1964 година. 

Предвидените и извршените расходи се и с к а ж у -
ваат според следните ставки: 
За одржување на згради 
За набавка на нова опрема 
За унапредување и модернизација на 

службата 
За други расходи 
За резерва 

Вкупно расходите: 

Средства што се пренесуваат во 
наредната година 

од тоа: 
во буџетот на општествено-политичката 

заедница 
во финансискиот план за наредната 

година 
Кон нацртот на завршната сметка за извршува-

њето на финансискиот план органот надлежен за 
работите на 'буџетот задолжително составува и со-
одветно образложение во кое се изложз^ваат фактите 
што вли јаеле врз извршувањето на финансискиот 
план во утврдениот обем и сите преземени мерки за 
неговото правилно извршување. Ако предвидениге 
задачи по финансискиот план не се извршени, тре-
ра да се наведат причините за тоа, како и евенту-
ално настанатите штетни последици поради ова не-
извршување. 

В. Завршна сметка за извршување на прет-
сметката на приходите и расходите на др-
жавните органи за дејностите што се финан-

сираат преку посебна сметка 
16. Државните органи што своите дејности или 

задачи во целина или делумно ги финансирале пре-
ку посебна сметка — составуваат завршна сметка за 
извршувањето на претсметката на приходите и рас-
ходите на дејностите што се финансирани преку 
посебна сметка. 

Завршната сметка за извршувањето на прет-
сметката на приходите и расходите на дејностите 
што се финансирани преку посебна сметка, се со-
ставува според истата к л а с и ф и к а ц и ј а на приходите 
и расходите според ко ја е одобрена годишната прет-
сметка на приходите и расходите на тие дејности. 
Вака составената завршна сметка му се доставува 
на органот на управата надлежен за работите на 
буџетот до 29 ф е в р у а р и 1964 година, и таа е соста-
вен дел на завршната сметка за извршувањето на 
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буџетот на општествено-политичката заедница за 
1963 година, како нејзин прилог. 

Кон завршната сметка за извршувањето на прет-
сметката на приходите и расходите на дејностите 
што се финансирани преку посебна сметка, се со-
ставуваат и му се доставуваат на органот на упра-
вата надлежен за работите на буџетот како при-
лози: 

1) рекапитулација на личните расходи, соста-
вена според точката 5 на ова упатство; 

2) список на неизмирените обврски, составен 
според точката 8 на ова упатство; 

3) список на ненаплатените побарувања, соста-
вен според точката 9 на ова упатство; 

4) список на ^ликвидираните привремени ис-
плати. составен според точката 10 на ова упатство; 

5) извештај за работењето, во кој треба да бидат 
наведени основните елементи врз основа на кои ќе 
може да се објасни постигнатиот резултат во рабо-
тењето во 1963 година. Така, ако органот ги надми-
нал планираните приходи, во извештајот мораат да 
се изнесат основните фактори што за тоа придо-
н е л е : нереално ниски плански предвидувања, за-
јакната дејност и слично. Исто така, во случај на 
неисполнување на планот, во извештајот мораат да 
се наведат причините поради кои планот не е оства-
рен: високи плански предвидувања, факти што на-
стапиле во текот на извршувањето на планот а што 
не можеле однапред да се предвидат, и слично. 

Во поглед на расходите треба да се објасни дали 
постигнатите заштеди се резултат виа неизвршување 
на одделни задачи и функции, економичност во 
користењето на средствата, нереални калкулации 
на трошоците, и слично. 

На крајот на извештајот треба да се даде општа 
оценка за самата метода на финансирањето, односно 
нејзините позитивни и негативни страни што се 
покажале во текот на извршувањето на претсмет-
ката на финансискиот план за 1963 година. 
Г. Завршна сметка за извршувањето на 
финансискиот план на државните органи 

што работеле според принципот на доход 
17. Државните органи во кои се врши проверу-

вање на можностите за обезбедување и распределба 
на средствата врз основа на Одлуката за определу-
вање на органите во кои ќе се врши проверувана 
на обезбедувањето на средствата за работа на 
државните органи и на внатрешната расподелба на 
тие средства според принципите на доходот („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 3/62), ќе состават завршна 
сметка за извршувањето-на својот финансиски план 
за 1963 година според точката 13 на Упатството. 

Предвидените и остварените приходи и пред-
видените и извршените расходи во завршната 
сметка за извршувањето на финансискиот план на 
органите од ставот 1 на оваа точка се искажуваат 
според следните ставки: 
Приходи 
Пренесени средства од претходната 

година 
Состојба на издвоените средства на 

сметката ка ј банката на 31 декември 
1963 година 

Разлика на приходите според дефини-
тивната пресметка 

Вкупно приходите: 
Расходи 
1) Лични расходи: 

а) лични примања: 
нето лични доходи 
хонорари (нето) 
надоместоци за прекувремена работа 
(нето) 
награди (нето) 

Вкупно личните примања: 
б) придонеси на личните примања: 
придонес за буџетите од личниот 
доход на работниците 
придонес за социјално осигурување 
придонес за станбена изградба 

надоместоци за повластици во пат-
ничкиот сообраќај 

Вкупно придонесите: 

Вкупно личните расходи (a-fo): 
2) Материјални расходи: 

набавка на потрошни материјали и 
ситен инвентар 
дополнение на опремата 
режиски трошоци (поштенско-теле-
графско-телефонски трошоци, огрев, 
осветление, надоместоци за банчини 
услуги, закупнини и сл.) 
трошоци за одржување на опремата 
и трошоци за користење и одржу-
вање на превозните средства 
трошоци на превозот (за службени 
патувања, заминување на терен и сл.) 
дневници за службени патувања, на-
доместоци за одвоен живот и други 
слични примања што ги товарат ма-
теријалните трошоци 
придонеси на личните примања што 
ги товарат материјалните расходи -

Вкупно материјалните расходи: 
3) Издвојувана во сопствените фондови -

Вкупно расходите ( l+2- f3 ) : 

Вишок на остварените приходи над 
извршените расходи 

Распоред на остварениот вишок на 
приходите над извршените расходи: 
лични доходи со придонесите 
фонд за заедничката потрошувачка 
резервен фонд 
други фондови 
за пренос во финансискиот план 
за наредната година -

Вкупно: 
Во ставките на предвидените приходи и пред-

видените расходи се искажуваат вкупните приходи 
односно вкупните расходи предвидени со финанси-
скиот план за 1963 година. Ако е финансискиот 
план во текот на годината менуван, во овие ставки 
ќе се искажат вкупно предвидените приходи од-
носно вкупно предвидените расходи според спро-
ведените измени во планот. 

Во ставката: „Разлика во приходите според де-
финитивната пресметка" се опфаќа разликата по-
меѓу износите на средствата прокнижени на жиро-
сметката на државниот орган на 31 декември 1963 
година и износот на средствата добиени со при-
мена на утврдениот процент, во смисла на точ. 2 и 
4 од Упатството, врз остварените заеднички при-
ходи на општествено-политичката заедница за 1963 
година, т.е. врз заедничките приходи што на опште-
ствено-политичката заедница И се признаваат како 
остварени ПРИХОДИ ПО завршната сметка за извршу-
вањето на буџетот за 1963 година. Според тоа, со-
јузните односно републичките органи на управата, 
судовите и јавните обвинителства, во ставката: 
„Разлика во приходите по дефинитивната прес-
метка" не би требало по правило, да искажуваат 
никакви приходи, зашто на овие органи потребните 
средстава им се утврдуваат во глобален износ. 

Кон извештајот за извршување на финансиски-
от план органот од ставот 1 на оваа точка е должен 
да приложи: 

1) рекапитулација на личните расходи, соста-
вена според точката 5 на ова упатство; 

2) список на неизмирените обврски, составен 
според точката 8 на ова упатство; 

3) список на ненаплатените побарувања, соста-
вен според точката 9 на ова упатство; 

4) список на не ликвид граните привремени ис-
плати, составен според точката 10 на ова упатство; 

5) попис на имотот, составен според точката 11 
на ова упатство; 

6) преглед на состојбата на приходите и расхо-
дите на фондовите, составен за секој одделен фонд 
посебно. 
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА Образец I 
(формат 420 X 198 mm) 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД ЗА ОДОБРЕНИТЕ И ИЗВРШЕНИТЕ РАСХОДИ НА БУЏЕТИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

— во илјади динари -

БУЏЕТСКИ ДЕЛОВИ 

Вкупно репу-
бликата, околи-
ите и општините 

Буџет на 
републиката 

Буџети на 
околиите 

н општините 
Буџети на 
околиите 

Буџети на 
општините 

И ВИДОВИ РАСХОДИ Одо-
брено 

Извр-
шено 

Одо-
брено 

Извр-
шено 

Одо-
брено 

Извр-
шено 

Одо-
брено 

Извр-
шено 

Одо-
брено 

Извр-
шено 

1 1 2 3 4 1 5 1 е 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 

1. Дел - Про-
света и народ-
на култура 

лични 
оперативни 
функционални 

Вкупно: 
2. Дел - Соци-

јални грижи 
лични 
оперативни 
функционални 

Вкупно: 
3. Дел - Здрав-

ствена заштита 
лични 
оперативни 
функционални 

Вкупно: 
5. Дел — Држав-

на управа 
лични 
оперативни 
функционални 

6. Дел — Кому- лични 
нална дејност оперативни 

функционални 

Вкупно: 
В к у п н о од лични 
1 до 6 дел оперативни 

функционални 
Вкупно: 

7. Дел — Нестопански инвестиции 

8. Дел -
ции за: 

Дота- — стопанство 
— фондот за школ-

ство 
— другите фондови 
— самостојните уста-

нови и општестве-
ните организации 

— буџетите на око-
лиите и општи-
ните 

— друго 
Вкупно: 

9. Дел — Обврски по заемите и 
гаранциите 

10. Дел - Обвр-
ски по буџетот 
и буџетска ре-
зерва ' 

— за инвестиции 
— за обврски од по-

ранешните години 
— за лични расходи 
— друго 

Вкупно: 
В к у п н о од 
1 до 10 дел 

лични 
оперативни 
функционални 

други 
Вкупно: 

Дотации за други буџети 

Расходи iio одбивање на дотациите 
за другите буџети 
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА — : Образец II 
(формат 420 X 198 mm) 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ И ОСТВАРЕНИТЕ ПРИХОДИ НА БУЏЕТИТЕ 
НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

;— во илјади динари — 

I. Вкупни приходи на оп-
штините: 
а) заеднички 
б) посебни 
в) судски такси 
г) на државните органи 

и други 
д) пренесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10М посебна резер-
ва) 

ѓ) дотации 
Вкупно ( а + б + в + г + д + 
4-ѓ) . 

II. Вкупни приходи на око-
лиите: 
а) заеднички 
б) судски такси 
в) на државните органи 

и други 
г) пренесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10% резерва.) 

д) дотации и 
Вкупно ( а + б + в + г + Д ) , 

Дотации за другите буџети 
Вкупни прих. на околиите1)^ 
III. Вкупни приходи на оп-

штините и околиите 
(1+И) 
а) заеднички 
б) посебни 
в) судски такси 
г) на државните органи 

и други 
д) пренесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10% резерва) 

ѓ) дотации 
Вкупно ( а + б + в + г + Д ^ " 
+ѓ ) 
Минус дотациите за дру-
гите буџети 
Вкупни приходи на оп-
штините и околиите1) 

IV. Приходи на републи-
ката: 
а,) заеднички 
б) судски такси 
в) на државните органи 

и други 
г) пренесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10% резерва) 

д) дотации 
Вкупно (а -МЧ-в+г+д) 
Минус дотациите за дру-
гите буџети ^ 
Вкупни приходи на ре-
публиката1) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 to П П П 
V. Вкупни приходи на оп-

ш т и т е , о к о л и т е и 
републиката (III+IV) 
а) заеднички 
б) посебни 
в) судски такси 
г) на државн,ите органи 

и други 
д) пренесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10% резерва) 

ѓ) дотации 
Вкупно (а4-б+в + г-ј-д4-

Минус дотациите за дру-
гите буџети ^ 

Вкупни приходи на оп-
штините, околиите и 
републиката1) 

По одбивање н-а дотациите што им се даваат на другите буџети. 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА Образец П ! 
(формат 420 X 198 mm) 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ФИНАНСИСКИТЕ ПЛАНОВИ НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ШТО РАБОТАТ ПО 

ПРИНЦИПОТ НА ДОХОД 
— во илјади динари — 

П р и х о д и : 
Пренесени средства од прет-

ходната година 
Сосотојба на издвоените 

средства к а ј банката на 
31 XII 1963 година 

Разлика во приходите спо-
ред дефинитивната пре-
сметка 

Вкупно приходите: 

Р а с х о д и : 
За одржување на згради 
За набавка на нова опрема 
За унапредување и модер-

низација на службата 
За други расходи 
За резерва 

Вкупно расходите: 

Непотрошени средства, од 
тоа пренесено: 

Во корист на буџетот на оп-
штествено-политичката за-
едница 

Во финансискиот план за 
наредната година 
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА Образец IV 
(формат 420 X 198 mm) 

" ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ФИНАНСИСКИТЕ ПЛАНОВИ НА 
ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ШТО РАБОТАТ ПО ПРИНЦИПОТ НА ДОХОД 

— во илјади динари — 

Класификација на прихо-
дите и расходите 

Општини Околии Вкупно општините 
и околиите Република 

Вкупно: општините, 
околиите и репу-

бликата Класификација на прихо-
дите и расходите Предви-

дено 
Остварено 
односно 

извршено 
Предви-

дено 
Остварено 
односно 

извршено 
Предви-

дено 
Остварено 
односно 

извршено 
Предви-

дено 
Остварено 
односно 

извршено 
Предви-

дено 
Остварено 
односно 

извршено 

1 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 

П р и х о д и : 
Пренесени средства од 

претходната година 
Состојба на издвоените 
средства на сметката ка ј 
банката на 31 XII 1963 го-
дина 

Разлика во приходите спо-
ред дефинитивната пре-
сметка 

Вкупно приходите^ 
Р а с х о д и : 
1. Лични расходи: 

лични доходи (нето) 
придонеси на личните до-
ходи 
Вкупно личните расходи 

2. Материјални расходи: 
лични примања што ги 
товарат материјалните ра-
сходи 
придонеси на личните 
примања што ги товарат 
материјалните расходи 
други материјални рас-
ходи 
Вкупно материјалните 
расходи 

3. Издвојувала во сопстве-
ните фондови 
Вкупни расходи (1 + 2+3) 

Вишок на остварените при-
ходи над извршените рас-
ходи 

Распоред на остварениот ви-
шок на приходите: 
За лични доходи 
За фондот на заедничка-
та потрошувачка 
За резервниот фонд 
За другите фондови 
За пренос во финансиски-
от план за наредната го-
дина 

В к у п н о : 

Остварените приходи и извршените расходи на 
фондовите, се искажуваат по следните ставки: 
Приходи 

Пренесени приходи по завршната 
сметка за 1962 година 

Остварени приходи во 1963 година 
Вкупно приходите: 

Расходи 
ЛИЧНИ доходи, со придонесите 
Материјални расходи 

Вкупно расходите: 

Непотрошени средства со состојбата на 
31. декември 1963 година ;— 

Како непотрошени средства се подразбираат 
слободните средства на фондовите со состојбата на 
31 декември 1963 година. 

Извештајот за работењето треба да содржи ос-
новни податоци потребни за оценување во која ме-
ра државниот орган ги извршил работите и зада-
чите предвидени со планот за 1963 година и дали 
примената на новиот систем довела до поефикасно, 
поорганизирано и поекономично работ-ење. Основ-
ни податоци за оценување на постигнатите резул-
тати се: спроведена внатрешна организација, успо-
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СОЦИ Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А Образец V 
(формат 420'Х 198 mm) 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА НА ФОНДОВИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
ШТО РАБОТАТ ПО ПРИНЦИПОТ НА ДОХОД 

- во ил јади динари — 
Укупно 

општините, 
околиите 

и републиката 
К л а с и ф и к а ц и ј а на приходите и расходите Општини Околии 

Вкупно I 
општините ј 

I и околиите I 
Репу-
блика 

1 

Фонд на заедничката потрошувачка 
Приходи: 

пренесени приходи според завршната сметка за 
1962 година 

остварени приходи во 1963 година 
Вкупно приходите 

Расходи: 
лични доходи со придонесете 
материјални расходи 

Вкупно расходите 
Непотрошени средства на 31 XII 1963 година 

Резервен фонд 
Приходи: 

пренесени приходи според завршната сметка за 
1962 година 

остварени приходи во 1963 година 
Вкупно приходите 

Расходи: 
лични доходи со придонесите 
материјални расходи 

Вкупно расходите 
Непотрошени средства на 31 XII 1963 година 

И така натаму да се внесат другите фондови, и 
на крајот според наведената к л а с и ф и к а ц и ј а да се 
даде рекапитулација на приходите и расходите на 
сите фондови 

рување на порастот на бројот на нови службеници, 
заштеди на материјалните трошоци и слично. 

Во извештајот органот ќе објасни врз основа на 
КОИ мерила го распоредат остварениот финансиски 
резултат на лични доходи и фондови, а во смисла 
на точката 13 од упатството. При тоа, посебно треба 
да се документира соодветното пренесување на сред. 
ствата од постигнатиот финансиски резултат по за -
вршната сметка за 1962 година во финансискиот план 
за 1963 година, како и соодветното пренесување на 
средствата во финансискиот план за 1964 година 
заради исплата на неизмирените обврски по за -
вршната сметка за извршувањето на финансискиот 
план за 1963 година. 

Завршната сметка за извршувањето на ф и н а н -
сискиот план за 1963 година со сите наведени при-
лози органот од ставот 1 на оваа точка е должен да 
му ја достави на органот на управата надлежен за 
раб-отите на буџетот до 29 февруари 1964 година. 

- III. ПОДНЕСУВАЊЕ НА З А В Р Ш Н И Т Е СМЕТКИ И 
И З Р А Б О Т К А И ДОСТАВУВАЊЕ НА З Б И Р Н И 
ПРЕГЛЕДИ ЗА И З В Р Ш У В А Њ Е Т О НА З А В Р Ш Н И -

ТЕ СМЕТКИ 

18. Органот на управата надлежен за работите 
на буџетот е должен на советот надлежен за рабо-
тите на буџетот односно на извршниот совет да му 
ги достави до 31 март 1964 година следните нацрти 
на завршните сметки за 1963 година: 

1) нацрт на завршната сметка за извршувањето 
на буџетот на општествено-политичката заедница. 
К а к о составен дел на оваа завршна сметка с-е до-
ставуваат и завршни сметки за извршувањето на 
п р е с м е т к и т е на приходите и расходите на д р ж а в -

ните органи за дејностите што се финансираат пре-
ку посебна сметка; 

2) нацрт на завршната сметка за извршувањето 
на финансискиот план на издвоените средства на 
посебна сметка за финансирање на заедничките по-
треби; 

3) завршни сметки за извршув-ањето на ф и н а н -
сиските планови на државните органи во кои се врши 
проверување на можностите за обезбедување сред-
ства и за распределба сп-оред принципите на доход 
врз основа на Одлуката за определување на органи-
те во кои ќе се врши проверување на обезбедува-
њето на средства за работа на државните органи и 
на внатрешната расподелба на тие средства според 
принципите на доходот. 

За да му се овозможи на советот надлежен за 
работите на буџетот односно на извршниот свет, к а -
ко и на претставничкото тело, увид во извршува-
њето на финансиските планови на сите државни ор-
гани во кои се вршело проверување на можностите 
за обезбедување и распределба на средства по прин^ 
ципот на доход, органот на управата надлежен за 
работите на буџетот ќе состави, врз основа на до-
ставените завршни сметки за извршувањето на ф и -
нансискиот план за 1963 година, збирен преглед за 
извршувањето на финансиските планови на сите др-
ж а в н и органи што работат по принципот на доход. 
Прегледот се составува според класификаци јата на 
приходите и расходите според ко ја е составена и 
завршната сметка за извршувањето на финанси-
скиот план на секој одделен орган. 

Кон овој збирен преглед органот на управата 
надлежен за работите на буџетот ќе достави и по-
себен извештај , во кој ќе даде своја оценка за по-
стигнатите резултати во работењето к а ј сите д р ж а в -
ни органи што работат по принципот на доход. 
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА Р Е П У Б Л И К А Образец VI 
(формат 297 X 210 mm) 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА 6%-НАТА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

— во ил јади динари — 

Општини Околии 
Вкупно 
општи-
ните и 

околиите 

Репу-
блика 

Вкупно: општи-
ните, околиите 
и републиката 

1 2 1 1 3 4 1 1 5 6 

I. С р е д с т в а : 
Состојба на средствата на сметката к а ј бан-
ката на 31 XII 1962 година 
Позајмици што не се вратени до 31 XI I 1962 
година 
Примени интереси во текот на 1963 година 

Вкупни средства (I) 

И. Користење на средствата: 
Одобрени позајмици во поранешните години 
што не се вратени до 31 XII 1963 година: 

а) за покривање на текуштите расходи 
б) за измирување на обврските -

Вкупно (а + б) 

Одобрени позајмици во 1963 година што не се 
вратени до 31 XII 1963 година 

Вкупно користено (II) 

-Состојба на слободните средства на 31 XII 1963 
година (I минус II) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА Р Е П У Б Л И К А Образец VII 
(формат 420 X 198 mm) 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ИСПЛАТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ И ДРУГИ РАСХОДИ ШТО 
ИМААТ КАРАКТЕР НА ЛИЧНИ ПРИМАЊА 

— во ил јади динари — 

А.. Лични доходи: 
од редовен работен 
однос 
од привремен работен 
однос 
од дополнителен рабо-
тен однос 

Вкупно А 

Б. Расходи што . имаат к а -
рактер на лични прима-
ња : 

теренски додатоци 
надоместок за одвоен 
живот 

Вкупно Б 

Вкупно ( А + Б ) 
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Кон нацртите на завршните сметки органот на 
управата надлежен за работите на буџетот ќе му ги 
достави на сов-етот надлежен за работите на буџетот 
односно на извршниот совет и сите прилози што 
нему му се доставени кон завршната сметка, а што 
се предвидени во тон. 14. 15, 16 и 17 на ова упатство. 

Органот на управата надлежен за работите на 
буџетот, врз основа на членот 168 став 2 од Законот 
за буџетите и финансирањето на самостојните уста-
нови, е должен во рок од 10 дена . од денот кога 
советот надлежен за работите на буџетот односно 
извршниот совет ги утврдил пр-едлозите на заврш-
ните сметки, утврдените предлози -на завршните 
сметки со соодветните прилози да и ги достави на 
Службата на општественото книговодство на по-
стапка според членот 46 од Законот за општестве-
ното книговодство (,.Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
39/62). 

И завршната сметка за извршувањето на буџетот 
што ја донесол претставничкиот орган и се доста-
вува, врз основа на членот 169 од Законот за буџе-
тите и финансирањето на самостојните установи, на 
Службата на општественото книговодство. 

19. Службата на општественото книговодство ќе 
состави во смисла на членот 6 од Законот за опште-
ственото книговодство, а врз основа на податоците 
од предлоз-ите на завршните сметки утврдени од 
страна на советот надлежен за работите на буџетот 
односно извршниот совет, збирни прегледи за извр-
шувањето на завршните сметки за 1963 година, и тоа: 

1) збирен преглед за одобрените и извршените 
расходи на буџетите на општествено-политичките 
заедници — на образецот I; 

2) збирен преглед за предвидените и остварените 
приходи на буџетите на општествено-политичките 
заедници — на образецот II; 

3) збирен преглед на извршувањето на ф и н а н -
сиските планови на средствата за заедничките по-
треби на државните органи што работат по принци-
пот на доход — на образецот I I I ; 

4) збирен преглед на извршувањето на ф и н а н -
сиските планови на државните органи што работат 
по принципот на доход — на образецот IV; 

5) збирен преглед на состојбата на фондовите на 
државните органи што работат по принципот на до-
ход — на образецот V; 

6) збирен преглед на состојбата на средствата 
на 6%-Ната задолжителна буџетска резерва — на 
образецот VI; 

7) збирен преглед на исплатените лични доходи 
и други расходи што имаат карактер на лични при-
мања — на образецот VII; 

8) збирен преглед на неизмирените обврски — 
на образецот VIII. 

Обрасците наведени во ставот 1 на оваа точка се 
отпечатени кон ова упатство и се негов составен дел. 

20. За да би можела Службата на општественото 
книговодство, во смисла на точката 19 на ова упат-
ство, на единствен начин да ги обработи податоците 
од завршните сметки, органите на управата над-
лежни за работите на буџетот се должни кон секоја 
завршна сметка што и ја доставуваат на С л у ж -
бата на општественото книговодство да приложат 
и соодветни прилози. 

21. Збирните обрасци од точката 19 на ова упат-
ство Службата на општественото книговодство ќе ги 
пополни на следниот начин: 

1) по околии: 
а) збирно секој образец за сите општини на под-

рачјето на една околија; 
б) поединечно секој образец за самата околија ; 
2) сите обрасци за републиката; 
3) збирна рекапитулација на податоците по се-

кој образец, и тоа: 
а) за сите општини на територијата на репуб-

ликата; 
б) за сите околии на територијата на репуб-

ликата; 
в) вкупно за општини, околии и републиката. 

Збирните прегледи од ставот 1 на оваа точка 
Службата на општественото книговодство ќе ги об-
работи до 30 јуни 1964 година. 

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

Бр. 5-18516/1 
10 декември 1563 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

703. 

Врз основа на членот 26 став 1 од Законот за 
претпријатијата за аеродромски услуги („Службен 
лист на Ф Н Р Ј " , бр. 24/61) во врска со членот 10 
точка 5 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 46/62), по 
претходно прибавеното мислење од Државниот се-
кретаријат за работите на народната одбрана, од 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и 
Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот 
секретаријат за сообраќај и Ерски донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНОТО ПРИ-
СТАНИШТЕ „ЉУБЉАНА" ЗА МЕЃУНАРОДЕН 

ЈАВЕН ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ 

1. Воздухопловното пристаниште „Љубљана" 
к а ј селото Б р н и к и се отвора за меѓународен јавен 
воздушен сообраќај. 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј " . 

Бр. 03-3339/2 
12 декември 1963 година 

Белград 

Секретар 
за сообраќај и врски, 

Марин Цетишвќ, с. р 

704. 

Врз основа на членот 15 став 3 од Законот за 
јавното обвинителство („Службен лист на Ф Н Р Ј " , 
51/54, 15/57, 52/61 и 53/62), Сојузното јавно обвини-
телство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ОВЛАСТУВАЊЕТО ДАДЕНО 
НА ОКРУЖНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ТИТО-
ГРАД И ЗА ПОЧЕТОК НА РАБОТАТА НА ОКО-
ЛИСКОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ТИТО-

ГРАД 

1. Овластувањето дадено на окружниот јавен 
обвинител во Титоград, со Решението за определу-
вање на окружните јавни обвинители што ќе ги 
вршат работите од надлежноста на ОКОЛИСКИ ј авни 
обвинители („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 6/59), 
да ги врши работите од надлежноста на ОКОЛСКИОТ 
јавен обвинител во Титоград престанува да в а ж и . 

2. Околиското јавно обвинителство во Тито-
град ќе почне со работа на 1 јануари 1964 година. 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1964 година. 

П. бр. 193 
14 декември '1963 година 

Белград 

Сојузен јавен обвинител, 
др Франце Хочевар, с. р. 
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705. 

Врз основа на членот 15 став 3 од Законот за 
јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 51/54, 15/57, 52/61 и 53/62), Сојузното јавно об-
винителство донесува 

Р Е Ш Б Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ОВЛАСТУВАЊЕТО ДАДЕНО 
НА ОКРУЖНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ИВАН-
ГРАД И ЗА ПОЧЕТОК НА РАБОТАТА НА ОКО-
ЛИСКОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ИВАН-

ГРАД 

1. Овластувањето дадено на окружниот јавен 
обвинител во Иванград, со Решението за определу-
вање на окружните јавни обвинители што ќе ги 
вршат работите од надлежноста на ОКОЛИСКИ јавни 
обвинители („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 6/59), 
да ги врши работите од надлежноста на ОКОЛИСКИ-
ОТ јавен обвинител во Иванград престанува да 
важи. 

2 . ОКОЛИСКОТО јавно обвинителство во Иванград 
ќе почне со работата на 1 јануари 1964 година. 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1964 година. 

П. бр. 193 
14 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен јавен обвинител, 
др Франце Хочевар, с. р. 

2. Југословенскиот стандард наведен во решени-
ето од точката 1 на ова решение престанува да важи 
на 31 декември 1963 година. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на ' 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-8405/2 
14 декември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

706. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

КУЌЕН НАМЕШТАЈ ОД ДРВО 

1. Решението за југословенските стандарди з а 
куќен намештај од дрво („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 35/62 и „Службен лист на СФРЈ'1, бр. 18/63) 
престанува да важи. 

2. Југословенските стандарди наведени во ре-
шението од точката 1 на ова решение престанува 
да важи на 1 јануари 1964 година 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето ово „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 06-8166/1 
13 декември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

707. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
Југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 16/60 и 30/62). Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е П! Е И И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

ОПШИТЕ УСЛОВИ ЗА СВЕЖО ОВОШЈЕ И 
ЗАРЗАВАТ 

1. Решението за југословенскиот стандард за 
општите услови за свежо овошје и зарзават („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 56/55) престанува да важи. 

708. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ-
ТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОДУКТИ 

1. Југословенските стандарди: 
Полу преработки од овоштие — — JUS Е.Н0.001 
Преработки од овоштие — Овошни со-

кови - - - - - - - - j u s Е.Н2.005 
Преработки од овоштие — Мармалада JUS Е Н3.005 
Преработки од овоштие — Џем — JUS Е.Н3.010 
Преработки од овоштие - Компот - JUS Е.Н3.015 
Млеко - - - - - - - - JUS Е.С3.001 
Путер - - - - - - - - JUS Е.К4.001 
донесени со Решението за донесување југословенски 
стандарди за производите на хемиската и прехран-
бената индустрија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
49/52); 
Пипер во прав — — — — — — JUS Е.Н6.031 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за селскостопански производи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 23/55); 
грозје за на маса — — - - — JUS Е.В2.010 
јаболка — - - - — — — — — JUS Е.В2.021 
круша - - - - - - - - JUS Е.В2.022 
дуња - - - - - - JUS Е.В2.024 
слива - - - - - - - JUS Е.В2.031 
слива пожегача — — — — — — JUS Е В2.032 
праска - - - - - - - - JUS Е.В2 035 
кајсија - - - - - - - - JUS Е.В2.036 
црешна - - - - - - - - JUS Е.В2.037 
вишна — — - — — — — — JUS Е В2.038 
орев - - - - - - - - - - JUS Е.В2.043 
лешник - - - - - - - - JUS Е.В2.045 
јаготка - - - - - - - - j u s Е.В2.051 
малина - - - - - - - - JUS Е.В2.053 
капинка - - - - - - - JUS Е.В2.054 
боровница - - - - - - - JUS Е.В2.039 
рибизла - - - - - - - — - JUS Е.В2.015 
зелка - - - - - - - - JUS Е.В1.030 
кељ - - - - - - - - - j u s Е.В1.031 
карфиол - - - - - - - JUS Е.В1.032 
келераба - - - — — — — JUS Е.В1.033 
салата - - - - - - - - JUS Е.В1.050 
спанаќ - - - - - - - - JUS ЕВ1.060 
боранија (мауна) — — — — — — JUS Е.В1.061 
грашок - - - - - - - - JUS Е.В 1,062 
црвен патлиџан — — — — — JUS Е.В 1.063 
диња - - - - - - - - JUS Е.В1.064 
лубеница - - - - - - - JUS Е.В 1.065 
пиперка - - - - - - - JUS Е.В1.066 
тиквица - - - - - - JUS Е.Б1.067 
краставица - - - - - - - - JUS Е.В1.068 
морков - — — - j u s Е.В1.015 
цвекло - - - - - - - - JUS Е.В1.016 
'рдоквичка - - - - - - - J U S Е.В1.018 
млад компир — — — — JUS Е.В1.019 
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кромид - - - - - - - - JUS Е.В 1.021 
праз - - - - - - - - JUS Е.В 1.022 
лук - - - - - - - - - JUS Е.В! .023 
шпаргла — — - — — — -— JUS Е.В 1.023 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за свежо овошје и зарзават, за сончогдедово семе 
и за мед („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/55); 

Ружина шипинка - - - - JUS Е.В2.061 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на селското стопанство и прехранбената 
индустрија („Службен лист на ФНРЈ'1, бр. 18/57); 
смокви - - - - - - - - JUS Е.В2.081 
пулпа стелиризирана со топлина — JUS Е.Н1.050 
пекмез од слива - — — - — JUS Е.Н2.010 
сушени сливи - — — — - — JUS Е.Н4.020 
сушени кајсии — — — - - - JUS Е.Н4.025 
сушени вишни — мараски — — —- JUS Е.Н4.030 
сушени јаболки - — — — — — JUS Е.Н4 040 
сушени круши — — — — — — JUS Е Н4.045 
сушени смокви — — — — — - JUS Е.Н4.050 
зеленчук стерилизиран со топлина — JUS Е.Н5.015 
сосови од зеленчук — — — — - JUS Е.Н5.020 
сокови од зеленчук — — —- - - JUS Е.Н5.022 
згуснат сок од зеленчук — — — JUS Б.Н5.025 
концентрат од домати — — — - JUS Е.Н5.026 
биолошки конзервиран зеленчук — JUS Е.Н5.030 
населен зеленчук — — — - - JUS Е.Н5.040 
зеленчук во оцет —- туршија — — - JUS Е.Н5.050 
печурки етерилизирани со топлина - JUS Е.Н5.060 
освежителни напитки од зеленчук — JUS Е.Н5.250 
сушен зеленчук — — — — — — JUS Е.Н6.020 
сушени печурки — - -—- - - JUS Е.Н6.100 
длабоко замрзнат зеленчук — — JUS Е.Н7.020 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди за свежо и преработено овошје и зеленчук 
и за производи од добиток („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/58) престануваат да важат, 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение престануваат да важат на 31 декем-
ври 1963 година. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-6442/2 
16 декември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот з-авод ча 
стандардизација, 

инж, Славољуб Виторовиќ, с, р 

mi 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

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

ЗА АЛАТОТ ЗА ПРУГИ 

I. Во југословенскиот стандард Шаблони за 
прагови за колосек од 760 mm - - JUS K.Z2.014, 
што е донесен со Решението за југословенските стан-
дарди за алатот за пруги („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр, 36/57) се вршат следните измени: 

1) На шаблонот Тип А бројот: „14,25" се заме-
нува со бројот: „24,35", а бројот: „880" - со бројот: 
„814"5 со тоа што наклонот 1:20 останува прибли-
жен; 

2) на шаблонот Тип.В бројот: ,,890" се заменува 
jeо бројот: „806", а бројот: „970" - ' со бројот: „966"; 

3) на крајот на текстот зборовите: „за тип 
rA - 5,60 кг," се заменуваат со зборовите: „за тип 
А ж околу 5,33 кг,", а зборовите: „за тип Б = 5,63 
да." — со зборовите: ,,за тми Б =. околу. 5,37 кг 

2. Ова решение влегува во сила со дзнот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 21-8100/1 
11 декември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р, 

710. 
Врз основа членот 29 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРИВРЕМЕНИТЕ ЈУГОСЛОВЕН-

СКИ СТАНДАРДИ ЗА ЈАГЛЕН 

1. Во привремениот југословенсиот стандард 
Јаглен. Општи услови — JUS В.Н0.001, што е доне-
сен со Решението за донесување нови времени ју-
гословенски стандарди („Службен лист н^ ФНРЈ" , 
бр. 9/52) се вршат следните измени: 

1) во точката 2.1 зборовите: „Средња вредност 
водоника износи 4% код угља са јамском влагом" 
се бришат; 

2) во точката 2.2 зборовите: „Средња вредност 
водоника износи 3% код угља са јамском влагом" 
се бришат; 

3) во точката 2.3 зборовите: „Средња вредност 
водоника износи 2,5% код угља са јамском влагом" 
се бришат, 

2. Во привремениот југословенски стандард Ј а -
глен. Методи на испитување — JUS В.Н9.002 
што е донесен со решението наведено во точката 1 
на ова решение, точ, 6 до 6.4 и точ. 8.1 до 8,14 се 
бришат. 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1964 година. 

Бр. 03-8172/1 
ЈЗ декември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Т П , 
Врз основа на точката 13, во врска со точката 11 

од Наредбата за постапката за спроведување на 
контролата на цените („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/63), Сојузниот завод за цени, по извршените 
редакциски измени, утврдува и издава 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ 
НА СПИСОКОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА КОИ СЕ 
ОДНЕСУВА ЕВИДЕНЦИЈАТА И КОНТРОЛАТА 

НА ЦЕНИТЕ 

кој гласи: 
С П И С О К 

на производите и услугите што се опфаќаат 
со контролата на цените 

1 Производи 

Од гранката Производи односно групи производи 

Ш (Производство 1) електрична енергија (тариф-
и распредели ни ставови односно цени сло-
ба на елек- ред кои дистрибутивните 
трнина енер- претпријатија ја пресметуваат 
гија) електричната енергија на по-

трошува чите) 
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Од гранката Производи односно групи производи Од гранката Производи односно групи производи 

112 (Производство 
и преработка 
н а јаглен) 

113 (Производство 
и преработка 
на нафта) 

114 (Црна мета-
лургија) 

115 (Металургија 
на разнобој-
ни метали) 

119 (Неметали) 

117 (Индустрија 
на метал и 
преработка на 
метал) 

119 (Електроин-
дустрија) 

1) камен јаглен 
2) мрк јаглен 
3) лигнит 
4) нафталин 
1) бутан, пропан, бутан-пропан 
2) екстракционен бензин, ва јт -

шпирт 
3) моторно масло 
1) благородни челици (високо-

јагленични и легирани) 
2) заварени цевки 
1) руда на боксит 
2) концентрат па цинк 
3) концентрат на пирит 
4) бизмут 
5) сребро 
6) алуминиум-легури 
7) феро-легури 
8) валачничен бакар и легури 

од бакар (инготи, гредички, 
плочи — cakes, трупци труп-
ци за жица - wirebar) 

9) валани, влечени и пресувани 
производи од: бакар, алуми-
ниум и нивни легури; од цинк 
и олово 

1) сол 
2) шамотен материјал 
3) магнезит суров 
4) огноотпорен материјал 
5) рамно стакло 
6) садови од стакло, порцелан и 

керамика 
7) керамика за градежништвото 
8) санитарна керамика 
1) одливки 
2) вијачна стока, заковки 
3) бруќе од жица 
4) оков, прибор и брави за гра-

дежна столарија 
5) леани цевки и арматури 
6) фитинзи и прирабници 
7) санитарни уреди 
8) машини работилици 
9) машини и уреди за градежни-

штвото 
10) котли и радијатори за греење 
11) компресори и пумпи 
12) патнички автомобили, мотор-

цикли, скутери и мопеди 
13) други друмски моторни во-

зила 
14) велосипеди 
15) земјоделски машини, справи 

и уреди, и тоа само оние за 
кои се дава регрес според 

,важечките прописи 
16) садови: емајлирани, поцинку-

вани, од алуминиум 
17) прибор за јадење 
18) намештај метален 
19) печки и шпорети 
20) машини за домаќинство (во-

деници за месо, к а ф е и ДР.) 
21) амбалажа од црн, бел и алу-

миниумски лим 
22) делови, склопови и прибор од 

оние производи на гранката 
- 117 што се опфатени со кон-

трола на цените 
1) електрични машини и тран-

сформатори 
2) расклопи и апа!рати 
3) инсталациони материјал, цев-

ки и прибор 

120 (Хемиска ин-
дустрија) 

121 (Индустрија 
на градежни 
материјали) 

122 (Дрвна инду-
стрија) 

4) изолирани проводници и каб-
ли 

5) сијалици 
6) електрични броила 
7Х термички апарати 
8) ладилници 
9) други апарати за домаќинство 

(смукалки, пегли и др.) 
10) акумулатори 
И) радио-апарати 
12) телевизори 
13) телефонски апарати и цен-

трали 
14) рендген-апарати 
15) електронски цевки и еле-

менти на електронската и ра-
дио-техниката 

16) кино-проектори 
17) делови, склопови и прибор од 

оние производи на гранката 
119 што се о-пфатени со кон-
трола на цените 

1) сулфурна киселина 
2) полимерни фосфати 
3) гранулирани натриум хидрок-

сид — л ужина 
4) натриум сулфат 
5) водено стакло — калиум си-

ликат, натриум силикат, ме-
та-силикат и магнезиум сили-
кат 

6) калциум карбид 
7) литопон 
8) оловен миниум 
9) цинков оксид — цинково бе-

лило 
10) вештачки ѓубриња 
11) сулфат на бакар (син камен) 

и други средства за заштита 
на растенијата 

12) смоли и восоци 
13) PVC во прав и други примар-

ни преработки 
14) други пластични маси (баке-

лит, галалит, целулоид и др.) 
15) рајон, ќор д и целофан 
16) фирна јзи 
17) маслени бои 
18) лакови 
19) емајли и глазури 
20) сапуни од сите видови и дру-

ги средства за перење (детер-
џенти и др.) 

21) експлозиви за потребите на 
рударството и градежни-
штвото 

22) амбалажа од пластични маси 
— полиетилен 

1) азбестно-цементни покривен 
материјал 

2) вар 
3) тули 
4) цреп 
1) режана граѓа од лисј ари 
2) режана граѓа од иглолисници 
3) фурнири 
4) шпер-плочи 
5) панел-плочи 
6) вештачки плочи (лесонит и 

ДР-) 
7) бродарски под 
8) паркет 
9) амбалажа од дрво 

10) намештај од дрво 
11) моливи 
12) кибрити 
13) штави л а 
14) терпентин 
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Од гранката Производи односно групи производи Од гранката Производи односно групи производи 

123 (Индустрија 
на хартија) 

124 (Текстилна 
индустрија) 

125 (Индустрија 
на кожа и о-
бувки) 

126 (Индустрија 
на гума) 

127 (Прехранбена 
индустрија) 

129 (Тутунова ин-
дустрија) 

313 (Експлоата-
ција на шу-
ми) 

1) бездрвни хартии 
-2) тешко пропустливи хартии 
3) ломпспак 
4) средно фини хартии 
5) сурова 'ха-ртија за индиго и 

карбон 
6) тенки хартии од крпи 
7) тенки пишувачки и печатар-

ски хартии 
8) омотнм хартии 
9) натрон-хартии 

10) картони 
11) лепенки 
12) амбалажа од хартија, картон 

и лепенка 
13) тетратки од сите видови 

1) памук 
2) волна 
3) лен 
4) коконм 
5) природна свила 
6) греж 
7) камцуг 
8) сите видови предиво 
9) памучни ткаенини 

10) волнени ткаенини 
11) ленени ткаенини 
12) каделни ткаенини 
13) ткаенини од цел-влакно 
14) ткаенини од синтетички пре-

дива 
15) ткаенини од вештачка свила 
16) ткаенини од природна свила 

1) тонска кожа 
2) горна крупна кожа 
3) горна ситна кожа 
4) сите видови постава, освен од 

свинска кожа 
5) обувки кожени 
1) пневматици 
2) гумирешо платно 
3) обувки гумени 
4) гумени производи за обувки 
1)4 преработки од брашно 
2) овошна пулпа 
3) преработки од овошје 
4) преработки од зеленчук 
5) какао-производи 

- б) масла за јадење 
7) билни технички масла — су-

рови и рафинирани (ленено, 
рицинусово и др.) и масти; 
масни киселини 

8) животински технички масти 
9) билна маст за јадење 

10) маргарин 
11) преработки од млеко 
12) преработки од месо 
13) преработки од риби 

1) ферментиран тутун 
2) цигари, освен цигарите од 

екстра-квалитетна група и 
колекциите на цигари 

1) трупци од лисј ари и иглолис-
ници за фурнир, освен труп-
ците од бука за фурнир 

2) трупци од лисјари и иглоли-
сници за лупење, освен груп-
ните од бука за лупење 

3) трупци од лисјари и итлолис-
пици за кибрити 

4) трупци од лисјари за режање, 
освен трупците од бука за 

режање 
5) трупци од црн и бел бор за 

режање 

6) рудничко — јамско дрво, ос-
вен рудничкото дрво од бука, 
даб, ела и смрека 

7) коларско дрво 
8) дрво од бор, бука и меки ли-

сјари за дрвна волна 
9) дрво од бор, меки лисјари и 

пила неки отпадоци за целу-
лоза и дрвесина 

10) дрво за сува дестилација, ос-
вен дрвото од бука за сува 
дестилација 

11) огревно дрво, освен огревното 
дрво од тврди л пеј ари 

12) ситно техничко дрво 

II. Услуги 
1) услуги на превоз на патници и стоки во воздуш-

ниот цивилен сообраќај 
2) аеродромски услуги. 

Пречистениот текст на списокот, покрај првобит-
ниот текст, ги опфаќа измените и дополненијата на 
Списокот на производите на кои се однесува евиден-
цијата и контролата на цените, кој е составен дел 
од Упатството за спроведување на Одлуката за 
евиденција и контрола на цените на определени 
производи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 7/58, 49/58, 
2/59, 30/59, 41/59, 1У60, 6/60, 8/60, 11/60, 15/60, 20/60, 27/60, 
31/60, 41/60, 44/60, 51/60, 4/61, 8/61, 9/61, 19/61, 20/61, 
25/61, 28/61, 45/61, 51/61, 3/62, 28/62 и 30/62 - во по-
натамошниот текст: Списокот), со дополненијата од 
Наредбата за определуваше на одделни производи 
што се опфаќаат со контролата на цените („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 2/63 и 5/63 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/63, 22/63 и 48/63 - во понатамошниот 
текст: Наредбата) и од Наредбата за опфаќање на 
електричната енергија со контрола на цените („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 13/63). 

Во долу наведениот преглед, к а ј одделни гранки 
односно редни броеви на прво место пред знакот 
за еднаквост наведен е новиот реден број на произ-
водот или групата производи односно услуги, а по 
знакот за еднаквост соодветниот реден број од 
поранешниот текст на Списокот односно Наредбата. 
Во заграда се наведени бројот и годината на „Слу-
жбен лист на Ф Н Р Ј " односно „Службен лист на 
СФРЈ" во кој се објавени односните измени. 

I. Производи: 
во гранката 111: 1 = точка 1 од Наредбата за 

опфаќање на електричната енергија со контрола на 
цените (13'63); 

во гранката 112: 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3 на Списокот 
(8/61), 4 = 4 на Списокот (9/61); 

во гранката 113: 1 = 1 на Списокот (30'59), 2 = 3, 
3 = 4 на Списокот (4/61); 

во гранката 114: 1 = 1 на Списокот (25/61), 2 = 8 
на точката 1 од Наредбата (22/63); 

во гранката 115: 1 = 4 на Списокот (9/61), 2 = 16 
на точката 1 на Наредбата (48^63), 3 = 1 на Списокот 
(4/61), 4 = 1 на точката 1 од Наредбата (2/63), 5 = 2 
на точката 1 од Наредбата (2'63), 6 = 5 на Списокот 
(9/61), 7 = 3 на Списокот (4/61), 8 = 7 на точката 1 
од Наредбата (16'63), 9 = 2 на Списокот (4'61); 

во гранката 116: 1 = 2 на Списокот (7'58), 2 = 5 
на Списокот (4/61), 3 = 9 на Списокот (19'63), 4 = 6 
на Списокот (4/61), 5 = 4 на Списокот (30/59), 6 = 1 
на Списокот (7'58), 7 = 7, 8 = 8 на Списокот (4/61); 



Страна" 940 - Број 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 25 декември 1963 

во гранката 117: 1 = 15, 2 = 16 на Списокот (4/61), 
3 = 10 на Списокот (7/58), 4 = 4 на точката 1 од 
Наредбата (5/63), 5 = 17, 6 = 18, 7 = 22, 8 = 19, 9 = 20, 
10 = 21, 11 = 23, 12 = 24, 13 = 25 на Списокот (4/61), 
14 = 8 на Списокот (7/58), 15 = 14 на Списокот (44/60), 
16 = 2, 3 и 4, 17 = 5, 18 = 7, 19 = 6, 20 = 9, 21 = 11, 
12 и 13 на Списокот (7/58), 22 = 9 на точката 1 од 
Наредбата (22/63); 

во гранката 119: 1 = 7, 2 = 8, 3 = 9, 4 = 10 на 
Списокот (4/61), 5 = 1 на Списокот (7/58), 6 = 11 на 
Списокот (4/61), 7 = 3, 8 = 4, 9 = 5 на Списокот (7/58), 
10 = 12 на Списокот (4/61), 11 = 2 на Списокот (7/58), 
12 = 6 на Списокот (51/60), 13 = 15, 14 = 16, 15 = 13, 
16 = 14 на Списокот (4/61), 17 = 9 на точката 1 од 
Наредбата (22/63); 

во гранката 120: 1 = 21 на Списокот (8/61), 2 = 3 
на точката 1 од Наредбата (2/63), 3 — 10 на точката 
1 од Наредбата (22/63). 4 ,= 17. 5 = 18 на точката 1 
од Наредбата (48'63), 6 = 14. 7 = 15, 8 = 16, 9 = 17 на 
Списокот (4/61), 10 = 13 на Списокот (44/60), 11 = 22 
на Списокот во смисла на точката 2 од Наредбата 
(22/63), 12 = 3 на Списокот (7/58), 13 = 18, 14 = 19, 
15 = 20 на Списокот (4'61), 16 = 1, 17 = 8, 18 = 9 на 
Списокот (7/58), 19 = 24 на Списокот во смисла на 
точката 2 од Наредбата (22/63), 20 = 11 на Списокот 
(41/60), 21 = 12 на Списокот (1/60), 22 = 23 на Спи-
сокот (3/62); 

во гранката 121: 1=14, 2 = 11, 3 = 12, 4 = 13 на 
точката 1 од Наредбата (22;63); 

во гранката 122: 1 = 1 и 3 на Списокот (7/58), 
2 = 2 на Списокот (8/60), 3 = 6, 4 = 5, 5 - 4, 6 = 7 на 
Списокот (7/58), 7 = 8 на Списокот (8/60), 8 = 14 на 
Списокот (51/60), 9 = 13 на Списокот (7/58), 10 = 10 
на Списокот (44/60), 11 = 11, 12 = 12, 13 = 9 на Спи-
сокот (7/58), 14 = 4 од гранката 120 на Списокот (7/58); 

во гранката 123: 1 = 1, 2 = 3 на Списокот (7/58), 
3 = 6 на точката 1 од Наредбата (5/63), 4 = 2, 5 = 5, 
6 = 4, 7 = 6, 8 = 7 на Списокот (7/58), 9 = 5 на точ-
ката 1 од Наредбата (5/63), 10 = 8, 1 1 = 9 на Списокот 
(7/58), 12 = И на Списокот (3/62), 13 = 10 на Списо-кот 
(19/61); 

во гранката 124: 1 2, 2 = 1 , 3 = 3, 4 = 8, 5 = 7 , 
6 = 9 на Списокот (7/58), 7 = 15 на точката 1 од 
Наредбата (22/63), 8 = 5 и 10, 9 = И, 10 = 12, 11 = 13, 
12 = 14, 13 = 15, 14 = 16, 15 = 17, 16 =18 на Списокот 
(7/58); 

во гранката 125: 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3 на Списокот 
(7/58), 4 = 4 на Списокот (20'/60), 5 = 5 на Списокот 
(7/58); 

во гранката 126: 1 = 2, 2 = 3 на Списокот (4/61), 
3 = 1 на Списокот (7/58), 4 = 4 на Списокот (4/61); 

во гранката 127: 1 = 6, 2 = 5, 3 = 8, 4 = 7 на 
Списокот (30/62), 5 = 1 на Списокот (44/60), 6 = 2 на 
Списокот (20/61), 7 = 12, 8 = 13 на Списокот во сми-
сла на точката 2 од Наредбата (22/63), 9 = 3, 10 = 4 
на Списокот (51/61), И = 10, 12 = 9, 13 = И на Спи-
сокот (30/62); 

во гранката 129: 1 = 2 на Списокот (28/62), 2 = 1 
на Списокот (45/61)', 

во гранката 313: 1 = 1, 2 2, 3 = 3, 4 = 5, 5 = 4, 
6 = 6, 7 = 9, 8 = 1 0 , 9 = 7, 10 = 11, 11 = 12, 12 = 8 на 
Списокот (28/61). 

II. Услуги: / 

1 = 1, 2 = 2 на точката 2а од Наредбата (48/63) 

Бр. 45/1 
18 декември 1963 подива 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за ценм, 

Д у ш м Буковиќ, б.р, 

У К Л З И 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ и ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СФРЈ ВО РЕПУБЛИКА ГАНА И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-

БАСАДОР НА СФРЈ ВО РЕПУБЛИКА ГАНА 
I 

Се отповикува 
др Звонко Перишиќ од должноста на извонре-

ден и ополномоштен ,амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Репуб-
лика Гана. 

II 
Се назначува 
Иво Клеменчиќ, - досегашен ополномоштен ми-

нистер во Државниот секретаријат за надворешни 
работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во Република Гана. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 33 
13 декември 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ и ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБЕРИЈА 
И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО РЕПУБЛИКА ЛИБЕРИЈА 
I 

Се отповикува 
др Звонко Перишиќ, од должноста на извонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Република 
Либерија. 

II 
Се назначува 
Иво Клеменчиќ, досегашен ополномоштен ми-

нистер во Државниот секретаријат за надворешни 
работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во Република Либерија. 

III 
Државни секретар за надворешни работи ќе ГФ 

изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 34 

.Ш декември 1963 година 
Белград 

Претседател на Републиките 
Јосип Броз Тито, е, р. 
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Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ и ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СФРЈ ВО ЦЕЈЛОН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 

НА СФРЈ ВО ЦЕЈЛОН 

I 
Се отповикува 
Анте Рукавина од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Цејлон. 

II 
Се назначува 
Драго Кунц, досегашен ополномоштен министер 

во Државниот секретаријат за надворешни работи, 
за извонреден и ополномоштен амбасадор на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
во Цејлон. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој. указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 35 
13 декември 1963 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 166 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР 

ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНДУСТРИЈА 

За државен потсекретар во Сојузниот секре-
таријат за индустрија се назначува Владо Јури-
чиќ, досегашен секретар на Сојузот за индустрија 
на Стопанската комора на СР Хрватска. 

Б. бр. 142 
6 ноември 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

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

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

- ТРГОВИЈА 

За државен потсекретар во Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија се назначува Борис 

Бро ј 51 — Страна 941 

Шнудерл, главен директор на претпријатието „Спле-
т к а пловба" — Пиран. 

Б. бр. 150 
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 ФНРЈ" , бр. 53/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

1 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
За помошник секретар во Сојузниот секрета-

ријат за здравство и социјална политика се назна-
чува Анте Шегавац, главен секретар на Заедницата 
на здравствените установи на СР Хрватска. 

) 
В. бр. 151 

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 ФНРЈ" , бр. 53/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАЌАЈ И 

ВРСКИ 

За државен советник во Сојузниот секретаријат 
за сообраќај и врски се назначува Спасое Атана-
сковиќ, виш советник во истиот Секретаријат, 

Б. бр. 153 
12 декември 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
т 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР НА 
КОМИСИЈАТА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО 

СТРАНСТВО 

За помошник секретар на Комисијата за кул-
турни врски со странство се назначува Душан Веј-
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новиќ, советник во Државниот секретаријат за над-
ворешни работи. 

Б бр. 154 
12 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 87 став 5 од Законот за 
организацијата на Југословенските пошти, телегра-
ф и и телефони („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 50/60 
и 14/61), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПО-
ШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ ШТО ГИ ИМЕ-

НУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За членови на Собранието на Заедницата на 

Југословенските пошти, телеграфи и телефони, што 
ги именува Сојузниот извршен совет, се имену-
ваат; 

1. Гроздана Белиќ, началник на одделение во 
Сојузниот секретаријат за информации; 

2. Младен Буљевац, секретар на Советот за 
сообраќај на Сојузната стопанска комора; 

3. Максо Дакиќ, главен инспектор за областа 
на радиосообраќајот во Сојузниот секретаријат за 
сообраќај и врски; 

4. Јозе Јагер, секретар на Централниот одбор 
на Синдикатот на работниците на сообраќајот и 
врските на Југославија; 

5. Александар Јовановиќ, ПОЛКОВНИК на ЈНА; 
6. И В К О Пустишек, генерален секретар на Ју-

гословенската радиодифузија; 
7. Дамјан Вујновиќ, државен советник во Со-

јузниот секретаријат за внатрешни работи; 
8. инж. Ратко Вујновиќ. началник на Секре-

таријатот за комунални работи на Собранието на 
град Белград и член на Одборот за комунални 
служби и услужни дејности на Постојаната кон-
ференција на градовите. 

В. бр. 158 
12 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

691. 

692 

693. 

694. 

695. 

Врз основа на членот 6 на Уредбата за Но-
винската агенција Танјуг („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 12/62), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ НА НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ 

Се разрешува од функцијата член на Советот 
на Новинската агенција Танјуг др Младен Иве-
ковиќ, а за нов член на Советот се именува Деса 
Коштан, сојузен пратеник — член на Одборот за 
надворешни работи и меѓународни врски на Сојуз-
ниот собор на Сојузната скупштина. 

В. бр. 1559 
12 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Уредба за дополнение на Тарифата за 
данокот на промет — — — — — — 919 
Одлука за отворање амбасада на Соција-
листичка Федеративна Република Југо-
славија во Најроби — Кенија — — — 919 
Одлука за нормите на данокот на доход 
за 1964 година — — — — - — — 919 
Одлука за исклучително покачување на 
цената на јагленот — — — — — — 919 
Одлука за измена на определени елементи 
на банкнотите и кованите пари — — — 920 

696. Одлука за располагање со приходите што 
Управата за мери и скапоцени метали ги 
остварува од жиговина и други надо-
местоци — — — — — — — — — 920 

697. Одлука за формирање Комисија на Со-
- ' јузниот извршен совет за одликувања — 921 

698. Одлука за именување претседател и чле-
нови на Комисијата на Сојузниот из-
вршен совет за одликувања — — — 921 

699. Решение за планот на статистичките 
истражувања за 1964 година — — — 921 

700. Наредба за книжење на резултатите на 
ревалоризацијата на основните средства 
и на средствата на заедничката потро-
шувачка на здравствените установи — 922 

701. Наредба за документите и податоците што 
" с е сметаат како деловна тајна на стопан-

ска организација — — — — — — 923 
702. Упатство за составување на завршната 

сметка за извршувањето на буџетот на 
општествено-политичките заедници за 
1963 година - - - - - - - - 923 

отворање на воздухопловното 
а „Љубљана" за меѓународен 

935 

703. 

704. 

705. 

706. 

707. 

708. 

709. 

710. 

711. 

Решение за отворање на воздухопловното 
пристаниште „Љубљана" за меѓународен 
јавен воздушен сообраќај — - — — 
Решение за престанок на овластувањето 
дадено на окружниот јавен обвинител во 
Титоград и за почеток на работата на 
Околиското јавно обвинителство во Ти-
тоград — — — — — — — — — 935 
Решение за престанок на овластувањето 
дадено на окружниот јавен обвинител во 
Иванград и за почеток на работата на 
Околиското јавно обвинителство во Иван-
град - - - - - - - . -
Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенските стандарди 
за куќен намештај од дрво 
Решение за ,престанок на важењето на 
Решението за југословенскиот стандард за 
општите услови за свежо овошје и зар-
зават — — — — — — — — — 936 
Решение за ставање вон сила на југосло-
венските стандарди за прехранбени про-
дукти — — — — — — — — — 936 
Решение за измена на југословенскиот 
стандард за алатот за пруги — — — — 937 
Решение за измена на привремените југо-
словенски стандарди за јаглен — — — 937 
Пречистен текст на Списокот на произ-
водите на кои се однесува евиденцијата и 
контролата на цените —- — — — — 937 
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- - - 936 
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