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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗ-

НИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Се прогласува Законот за сојузните органи на 
управата, што го усвои Сојузната скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 12 март 1965 го-
дина и на седницата на Организационо-политичкиот 
собор од 12 март 1965 година. 

П. Р. бр. 190 
13 март 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 1 
Со одредбите од овој закон се утврдуваат соју-

зни органи на управата и сојузни органи и органи-
зации што вршат работи од интерес за федераци-
јата, и се определува нивниот делокруг. 

I. СОЈУЗНИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НИВЕН 
ДЕЛОКРУГ 

1. Сојузни органи на управата 
Член 2 

Работите на државната управа, во рамките на 
правата и должностите на федерацијата, ги вршат 
овие државни секретаријати и сојузни секрета-
ријати: 

Државен секретаријат за надворешни работи, 
Државен секретаријат за народна одбрана, 
Сојузен секретаријат за внатрешни работи, 
Сојузен секретаријат за правосудство, 
Сојузен секретаријат за образование и култура, 
Сојузен секретаријат за здравство и социјална 

политика, 
Сојузен секретаријат за информации, 
Сојузен секретаријат за труд, 
Сојузен секретаријат за финансии, 
Сојузен секретаријат за надворешна трговија, 
Сојузен секретаријат за индустрија и трговија, 
Сојузен секретаријат за земјоделство и шумар-

ство, 
Сојузен секретаријат за сообраќај и врски. 
Стручните и другите работи од областа на пла-

нирањето ги врши Сојузниот завод за стопанско! 
планирање. 

Член 3 
Покрај сојузните органи на управата од членот 

2 на овој закон, работите на државната управа, во 
рамките на правата и должностите на федерацијата, 
ги вршат и овие сојузни органи на управата: 

Сојузен завод за статистика, 
Сојузен завод за цени, 
Управа за царини на СФРЈ, 
Сојузна геодетска управа, 
Управа за патенти, 
Управа за мерки и скапоцени метали. 

2. Делокруг 
Член 4 

Државниот секретаријат за надворешни рабо-
ти ги врши работите во областа на надворешните 
односи на Југославија со други земји и меѓународни 
организации и на заштитата на интересите на Ју-
гославија и нејзините граѓани спрема странство; 
обезбедува одржување на врски и односи со владите 
на странски држави; ги врши работите во врска со 
приготвувањата за склучување меѓународни дого-
вори и работите во врска со извршувањето на тие 
договори; ја координира активноста на сојузните 
органи на управата и на другите органи и органи-
зации во одржувањето на врски со странство. 

Член 5 
Државниот секретаријат за народна одбрана ги 

врши работите што се однесуваат на приготвување 
и преземање на мерки: за организација и мобили-
зација на одбранбените сили на земјата и на из-
ворите потребни за народната одбрана, за извршу-
вање на воената обврска на граѓаните и други обвр-
ски на граѓаните, државните органи, работните и 
други организации во областа на народната одбра-
на, како и работите на организацијата, мобилиза-
цијата и пополнувањето на Југословенската народ-
на армија, нејзиното снабдување и спремање, мате-
ријалното и финансиското работење, санитетското 
обезбедување, воениот сообраќај и цивилната заш-
тита. 

Државниот секретаријат за народна одбрана 
приготвува и предлага нацрти на прописи и пла-
нови што ги донесува Врховниот командант на 
вооружаните сили на Југославија и врши, соглас-
но со одредбите од посебен закон и во рамките на 
овластувањата што Врховниот командант на воору-
жените сили на Југославија ќе ги пренесе врз Др-
жавниот секретаријат за народна одбрана, опреде-
лени работи на командување во Југословенската на-
родна армија. 

Член 6 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи ги 

врши работите што се однесуваат на: заштитата на 
животот и личната сигурност на луѓето, заштитата 
на државната безбедност, спречувањето и отстрану-
вањето на кривични дела, пронаоѓањето и фаќањето 
на сторители на кривични дела и учествувањето во 
претходна кривична постапка кога е тоа предвидено 
со закон, одржувањето на јавниот ред и мир, из-
давањето на патни исправи за премин на државната 
граница, контролата на движењето на државната 
граница и контролата на патничкиот сообраќај 
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преку државната граница и спроведувањето на про-
писите за престојот на странци во Југославија, из-
вршувањето на казнени санкции, безбедноста на 
сообраќајот на јавните патишта и грижите за без-
бедноста во другите области на сообраќајот, држе-
њето и носењето на оружје и муниција, спроведу-
вањето на прописите за државјанството, здружени-
јата на граѓани, собирите и другите јавни собранија, 
матичните книги, личните имиња, личната карта и 
пријавувањето на живеалиштето и престојували-
штето, обезбедувањето на извршување на судски 
одлуки и на одделни управни акти од надлежноста 
на други органи, меѓународноправната помош и со-
работката со странски и со меѓународни органи-
зации. 

Член 7 
Сојузниот секретаријат за правосудство ги врши 

работите што се однесуваат на правосудството и на 
спроведувањето на прописите за општата управна 
постапка; се грижи за остварувањето на единстве-
ните начела на правосудната управа; ја следи рабо-
тата на судовите, јавното обвинителство, јавното 
правобранителство и адвокатурата; се грижи за пра-
вилното вршење на меѓународната правна помош; 
се грижи за организацијата на статистичката служ-
ба во судовите и собира определени статистички 
податоци од работата на судовите; врши работи во 
врска со помилувањето. 

Член 8 
Сојузниот секретаријат за образование и кул-

тура ги врши работите што се однесуваат на: обра-
зованието и културата, вклучувајќи ги тука и ра-
ботите што се однесуваат на високошколските 
установи, прашањата на наставата по физичка 
култура во училиштата и во другите установи за 
воспитување и образование и врши работи што се 
однесуваат на соработката на Југославија со Орга-
низацијата на обединетите нации во областа на 
просветата, науката и културата, соработува и одр-
жува врски со соодветни установи и организации од 
други земји и со меѓународни организации. 

Во состав на Сојузниот секретаријат за образо-
вание и култура се Сојузната комисија за преглед 
на филмови, како орган на управата, и Југословен-
ската национална комисија за ООН за просвета, 
наука и култура (УНЕСКО), како организација што 
врши работи од интерес за федерацијата. 

Член 9 
Сојузниот секретаријат за здравство и социјална 

политика ги врши работите што се однесуваат на 
здравствената заштита, вклучувајќи ја тука и ме-
дицинската и социјалната рехабилитација, снабду-
вањето на земјата со лекови, санитетски уреди и 
материјали; работите во врска со заштитата на се-
мејството, децата и младината, бившите борци и 
жртвите на фашистичкиот терор, инвалидите и 
другите лица на кои им е потребна помош од оп-
штествената заедница; работите на санитарната ин-
спекција; работите од станбената и комуналната 
област и урбанизмот; работите од интерес за фе-
дерацијата што се однесуваат на соработката на 
Југославија со меѓународни здравствени организации 
и здруженија и работите предвидени со спогодбата 
помеѓу Југославија и УНИЦЕФ; соработува и одр-
жува врски со соодветните установи и организации 
од други земји и со меѓународни организации. 

Во состав на Сојузниот секретаријат за здрав-
ство и социјална политика се Сојузниот санитарен 
инспекторат и Управата за фармацеутска служба и 
медицинско снабдување, како органи на управата. 

Во состав на Сојузниот секретаријат за здрав-
ство и социјална политика се и Комисијата за со-
работка со меѓународни здравствени организации и 
Националната комисија за УНИЦЕФ, како органи-
зации што вршат работи од интерес за федераци-
јата. 

Член 10 
Сојузниот секретаријат за информации ги врши 

работите што се однесуваат на прашањата на пе-

чатот, радиото, телевизијата и другите видови на 
информации; се грижи за редовното известување 
на јавноста за дејноста на Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи; врши работи во врска со рабо-
тата на странски информативни установи и стран-
ски допи скици и дописништва во Југославија; се 
грижи за информирањето на странство за Југосла-
вија и ја усогласува работата на органите на уп-
равата, работите и други организации што се зани-
маваат со информативна дејност за странство; со-
работува и одржува врски со соодветни установи и 
организации од други земји и со меѓународни ор-
ганизации. 

Член 11 
Сојузниот секретаријат за труд ги врши рабо-

тите што се однесуваат на работните односи и пра-
вата и должностите од тие односи и на социјално-
то осигурување; го следи движењето на продуктив-
носта на трудот, распределбата на доходот и лич-
ните доходи и на животниот стандард на работни-
ците во однос на движењето на личните доходи и 
запосленоста; ја следи запосленоста и запослување-
то, професионалната ориентација и заштитата при 
работата; го следи движењето на потребите на оп-
штествената заедница од стручни калин според 
видот и степенот на стручноста, како и дејноста на 
работните организации за стручно издигање на ра-
ботниците; ги врши работите од интерес за феде-
рацијата што се однесуваат на соработката на Југо-
славија и Меѓународната организација на трудот; 
соработува и одржува врски со соодветни установи 
и организации од други земји и со меѓународни 
организации. 

Во состав на Сојузниот секретаријат за труд се 
Сојузниот инспекторат за труд, како орган на 
управата, и Југословенската национална комисија за 
Меѓународната организација на трудот (МОТ), како 
организација што врши работи од интерес за феде-
рацијата. 

Член 12 
Сојузниот секретаријат за финансии ги врши 

работите што се однесуваат на: финансиското из-
вршување на општествениот план на Југославија; 
финансирањето на општествено-политичките заед-
ници; следењето на формирањето и движењето на 
средствата и фондовите на роботните организации; 
распределбата на вкупниот приход на работните ор-
ганизации што работат според принципите што 
важат за работните организации; финансиските об-
врски на работните организации и граѓаните спрема 
општествената заедница (даноци, придонеси, такси 
и сл.); кредитите (краткорочни и долгорочни); бан-
ките и работењето на банките, спроведувањето на 
прописите за парите и скапоцените метали; спрове-
дувањето на прописите за финансиското, материјал-
ното и сметководственото работење на работните ор-
ганизации и на фондовите; спроведувањето на про-
писите за осигурувањето на лица и имот; платниот 
и девизниот промет со странство (паритет на до-
машната валута, даночни олесненија и други пре-
сметки во надворешната трговија); девизната ре-
зерва, ликвидноста на меѓународните плаќања, де-
визната инспекција, царините, доколку не ги врши 
друг сојузен орган на управата; кредитите, заемите, 
долговите, побарувањата и другите имотно-правни 
односи на Југославија со странство; премерот и 
катастарот на земјиштето доколку тоа не го врши 
друг сојузен орган на управата; имотно-правните од-
носи во поглед на земјиштето и евиденцијата и за-
штитита на општествениот имот; соработува и одр-
жува врски со соодветни установи и организации од 
други земји и со меѓународни организации. 

Во состав на Сојузниот секретаријат за финан-
сии се: Девизниот инспекторат, Уредот за заштита 
на југословенскиот имот во странство и Управата за 
имотно-правни работи. 

Сојузниот секретаријат за финансии го врши 
спрема Управата за царини на СФРЈ и Сојузната 
геодетска управа правото на надзор од членот 77 
1за Законот за сојузната управа. 
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2) Југословенската национална комисја за ООН 
за просвета, наука и култура (УНЕСКО) — во сос-
тав на Сојузниот секретаријат за образование и 
култура; 

3) Југословенската национална комисја за ме-
ѓународна организација на трудот (МОТ) — во сос-
тав на Сојузниот секретаријат за труд; 

4) Југословенската национална комисија за со-
работка со ООН за исхрана и земјоделство (ФАО) 
— во состав на Сојузниот секретаријат за земјо-
делство и шумарство. 

Член 47 
Заводот за јавна управа ја продолжува работата 

како самостојна организација што врши работи од 
интерес за федерацијата, под назив Сојузен завод 
з-а јавна управа. 

Член 48 
Го менуваат називот: 
1) Сојузниот секретаријат за просвета и кул-

тура — во Сојузен секретаријат за образование и 
култура; 

2) Сојузниот совет за координација на научни-
те истражувања — во Сојузен совет за координа-
ција на научните дејности. 

Член 49 
Сојузниот извршен совет може со уредба од-

делни сојузни органи на управата и сојузни органи 
и организации што вршат работи од интерес за фе-
дерацијата во состав на самостојни сојузни органи 
на управата, утврдени со овој закон, да укинува, 
соединува и да го менува нивниот делокруг во 
рамките на општиот делокруг на самостоен сојузен 
орган на управата во чиј состав се наоѓаат тие 
органи. 

Член 50 
Сојузните органи на управата и сојузните ор-

гани и организации што вршат работи од интерес 
за федерацијата, а според одредбите од ОВОЈ закон 
ја менуваат положбата или називот се должни да се 
организираат во согласност со одредбите од овој 
закон до 1 април 1965 година. 

Член 51 
Работата на Сојузниот завод за стопанско пла-

нирање ја раководи генерален директор. 
Генералниот директор на Сојузниот завод за 

стопанско планирање, заменикот генерален дирек-
тор на Сојузниот завод за стопанско планирање 
и преседателот на Сојузната комисија за нукле-
арна енергија ги именува и ги разрешува од дол-
жност Сојузната скупштина на предлог од претсе-
дателот на Сојузниот извршен совет што ТОЈ го 
поднесува од именот на Советот. 

Потпретседателот и членовите на Сојузниот ко-
митет за туризам ги назначува и ги разрешува од 
должност Сојузниот извршен совет. 

Член 52 
Се овластува Сојузниот извршен совет: 
1) да го определи денот кога престануваат да 

работат односно кога започнуваат да работат со-
јузните органи на управата односно самостојните 
служби од чл. 37 до 40 на овој закон; 

2) да изврши пренесување на непотрошените 
средства и на инвентарот од укинатите сојузни ор-
гани на управата врз сојузните органи на управата 
и соодветните стручни служби во Сојузниот извр-
шен совет врз кои се пренесуваат работите на тие 
органи; 

3) да го определи органот што ќе изврши рас-
поредување на работниците запослени во сојузните 
органи на управата што се укинати со овој закон; 

4) да го определи начинот на примопредава-
њето на несвршените предмети на укинатите со-
јузни органи на управата и да ги регулира другите 
прашања во врска со укинувањето на тие органи; 

5) да изврши пренесување на средствата на со-
јузните органи на управата што ја менуваат по-
ложбата врз сојузните органи и организации што 
вршат работи од интерес за федерацијата утврдени 
со овој закон; 

6) да одлучи, во смисла на членот 9 став 1 од 
Законот за СОЈУЗНИОТ буџет за 1965 година, за по-
натамошното користење на средствата на досегаш-
ниот Сојузен завод за урбанизам, комунални и стан-
бени прашања. 

Член 53 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат Законот за сојузните органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56, 
44/60 и 22/62) и другите прописи што се во спро-
тивност со одредбите од овој закон. 

Член 54 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

183. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗА-
ЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВР-

ШЕН СОВЕТ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за организацијата и работата на Сојуз-
ниот извршен совет, што го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на сојузниот собор од 12 март 
1965 година и на седницата на Организационо-по-
литичкиот собор од 12 март 1965 година, 

П. Р. бр. 191 
13 март 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СОЈУЗНИ-

ОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Член 1 
Во Законот за организацијата и работата на Со-

јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/63) називот на одделот 1 и членот 1 се ме-
нуваат и гласат: 

,Д. Општи одредби 
Член 1 

Сојузниот извршен совет, како орган на Сојуз-
ната скупштина, врши политичко-извршни работи 
од надлежноста на федерацијата определени со Ус-
тавот и со сојузни закони и одлучува за тие рабо-
ти на начинот утврден со овој закон." 

Член 2 
По членот 1 се додаваат нови чл. 2 до 6, кои 

гласат: 
„Член 2 

Сојузниот извршен совет се грижи за извршу-
вањето на сојузните закони, општествениот план 
на Југославија, сојузниот буџет и другите акти на 
Сојузната скупштина и за спроведувањето на по-
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Член 34 
Сојузниот хидрометеоролошки завод ги проу-

чува и ги истражува метеоролошките и хидролош-
ките појави и процеси; подготвува нацрти на пер-
спективни и годишни планови на метеоролошката 
и хидролошката дејност; ја усогласува стручната 
работа на органите на хидрометеоролошката служ-
ба; собира, обработува и објавува метеоролошки и 
хидролошки податоци; води и одржува фонд на 
метеоролошката и хидрометеоролошката докумен-
тација; ги извршува меѓународните обврски на Ју-
гославија од областа на метеорологијата и хидро-
логијата; одржува врски и соработува со соодвет-
ните установи и организации од други земји и со 
меѓународни организации. 

Член 35 
Сојузниот геолошки завод ја проучува состој-

бата и развојот на геолошките истражувања; из-
работува биланс на минералните суровини; израбо-
тува и предлага нацрти на перспективни планови 
на геолошката дејност за цела Југославија како и 
годишни програми на геолошките истражувања 
што се финансираат од средставата на федераци-
јата; води и одржува фонд на стручната докумен-
тација за резултатите на геолошките истражувања, 
се грижи за изработката на комплексна геолошка 
карта. 

Член 36 
Сојузниот завод за јавна управа ги проучува 

прашањата на организацијата на сојузната управа 
и работи на нејзиното унапредување, ги проучува 
прашањата што се однесуваат на унапредувањето 
на методите за работа и на административното ра-
ботење во органите на управата како и прашањата 
на самоуправување и распределба во органите на 
управата; одржува врски и соработува со соодвет-
ните установи и организации од други земји и со 
меѓународни организации. 

Сојузниот завод за јавна управа има својство 
на правно лице. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 37 

Сојузниот секретаријат за индустрија и Сојуз-
ниот секретаријат за трговија престануваат да ра-
ботат како самостојни сојузни органи на управата. 

Работите од делокругот на досегашните Сојузен 
секретаријат за индустрија и Сојузен секретаријат 
за трговија ги презема и ги врши Сојузниот секре-
таријат за индустрија и трговија, а овластувања-
та на сојузниот секретар за индустрија и на сојуз-
ниот секретар за трговија предвидени со важечките 
прописи се пренесуваат врз сојузниот секретар за 
индустрија и трговија. 

Член 38 
Сојузниот секретаријат за општи стопански ра-

боти престанува да работи како самостоен соју-
зен орган на управата. 

Работитие од делокругот на досегашниот Соју-
зен секретаријат за општи стопански работи ги пре-
земаат и ги вршат согласно со одредбите од овој 
закон, Сојузниот секретаријат за финансии, Сојуз-
ниот секретаријат за индустрија и трговија, Сојуз-
ниот завод за стопанско планирање односно Сојуз-
ниот завод за цени, а овластувањата на сојузниот 
секретар за општи стопански работи предвидени 
со важечките прописи во областа на цените се пре-
несуваат врз сојузниот секретар за индустрија и 
трговија. 

Член 39 
Сојузниот секретаријат за законодавство и ор-

ганизација и Сојузниот секретаријат за буџет и 
организација на управата продолжуваат да работат 
како самостојни стручни служби во Сојузниот из-
вршен совет. 

Овластувањата за донесување прописи на Со-
јузниот секретар за буџет и организација на упра-
вата предвидени со важечките прописи во областа 
на сојузниот буџет се пренесуваат врз сојузниот се-

кретар за финансии, во областа на општата управна 
постапка — врз сојузниот секретар за правосудство, 
во областа на канцелариското работење — врз ди-
ректорот на Сојузниот завод за јавна управа и овла-
стувањата во поглед на распределбата на средствата 
што Југословенската лотарија ги пресметува на име 
обврски спрема општествената заедница и во поглед 
на распределбата на средствата според финанси-
скиот план на Југословенската лотарија на соци-
јално-хумани општествени организации — врз Со-
јузниот извршен совет. 

Стручните работи од делокругот на досегашните 
Сојузен секретаријат за законодавство и органи-
зација и Сојузен секретаријат за буџет и органи-
зација на управата за потребите на Сојузната скуп-
штина и Сојузниот извршен совет определени со 
Законот за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет ги преземаат и ги вршат самостојно 
стручните служби во Сојузниот извршен совет. 

Член 40 
Сојузната комисија за водостопанство и Коми-

сијата за медицински научни истражувања преста-
нуваат да работат како самостојни сојузни органи 
на управата. 

Работите од делокругот на досегашната Со-
јузна комисја за водостопанство ги презема Сојуз-
ниот секретаријат за земјоделство и шумарство, а 
работите од делокругот на досегашната Комисија 
за медицински научни истражувања — Државниот 
секретаријат за народна одбрана. 

Член 41 
Преземањето односно пренесувањето на рабо-

тите според одредбите од чл. 37 до 40 на овој закон 
ќе се изврши до 1 април 1965 година. 

Член 42 
Сојузната геодетска управа, која беше орган на 

управата во состав на Сојузниот секретаријат за 
финансии, станува самостоен сојузен орган на уп-
равата и ја продолжува работата под истиот назив. 

Член 43 
Сојузниот завод за урбанизам и комунални и 

станбени прашања престанува да биде самостоен 
сојузен орган на управата и ја продолжува рабо-
тата како установа. 

Член 44 
Сојузната комисија за преглед на филмови, 

која беше самостоен сојузен орган на управата, 
станува орган на управата во состав на Сојузниот 
секретаријат за образование и култура и ја про-
должува работата под истиот назив. 

Член 45 
Престануваат да бидат самостојни сојузни ор-

гани на управата и ја продолжуваат работата под 
ист назив како самостојни сојузни орган што вр-
шат работи од интерес за федерацијата: 

Сојузниот комитет за туризам, 
Сојузната комисија за верски прашања, 
Сојузната комисија за ну к л ерана енергија, 
Сојузната комисија за физичка култура, 
Дирекцијата на Југословенската слободна зона 

во Солун, 
Сојузниот завод за меѓународна техничка со-

работка, 
Сојузниот хидрометеоролошки завод, 
Сојузниот геолошки завод. 

Член 46 
Престануваат да бидат самостојни сојузни ор-

гани на управата и ја продолжуваат работата под 
ист назив, како организации што вршат работи од 
интерес за федерацијата во состав на сојузни ор-
гани на управата, и тоа: 

1) Комисијата за соработка со меѓународни 
Здравствени организации и Националната комисија 
За УНИЦЕФ — во состав на Сојузниот секретари-
јат за здравство и социјална политика; 
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Член 21 
Сојузната геодетска управа ги врши работите 

што се однесуваат на премерот и катастарот на зем-
јиштето и нивното одржување; се грижи за извр-
шувањето на основните геодетски работи и за изра-
ботката и издавањето на основната државна карта; 
води техничка архива на оригиналните податоци на 
основните геодетски работи, како и на теренските 
и издавачките оригинали на основната државна 
карта; одржува врски и соработува со соодветни 
установи од други земји и со меѓународни органи-
зации. 

Член 22 
Управата за патенти ги врши работите во об-

ласта на заштитата на пронајдоците, стоковните и 
услужните жигови, мострите и моделите; ги проу-
чува општите проблеми на заштитата на правото 
на индустриска сопственост на национален и меѓу-
народен план; учествува во изработката на меѓуна-
родни договори во таа област; одржува врски и 
соработува со соодветни установи од други земји 
и со меѓународни организации. 

Член 23 
Управата за мерки и скапоцени метали ги врши 

работите во областа на контролата на мерките и ска-
поцените метали и одржува врски и соработува со 
соодветни установи од други земји и со меѓународни 
организации. 
II. ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ВРШАТ РА-
БОТИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ФЕДЕРАЦИЈАТА И НИ-

ВЕН ДЕЛОКРУГ 
1. Органи и организации што вршат работи од 

интерес за федерацијата 
Член 24 

Стручните и општествените работи од интерес за 
федерацијата од надлежноста на федерацијата ги 
вршат овие сојузни органи и организации: 

Сојузниот комитет за туризам, 
Сојузен совет за координација на научните деј-

ности, 
Совет за прашањата на иселениците, 
Сојузна комисија за верски прашања, 
Сојузна комисија за нуклеарна енергија, 
Сојузна комисија за физичка култура, 
Комисија за културни врски со странство, 
Дирекција на Југословенската слободна зона во 

Солун, 
Сојузен завод за меѓународна техничка со-

работка, 
Сојузен хидрометеоролошки завод, 
Сојузен геолошки завод 
Сојузен завод за јавна управа. 
На органите и организациите од ставот 1 на овој 

член може да им се довери вршење на одделни 
управни работи. 

2. Делокруг 
Член 25 

Сојузниот комитет за туризам ги разгледува 
прашањата што се од значење за координацијата на 
работата на сојузните органи на управата, установи 
и организации во областа на туризмот и туристич-
ката пропаганда; укажува на проблемите од об-
ласта на туризмот и дава мислење и предлага мерки 
за унапредување на туризмот; соработува и одржува 
врски со соодветни установи и организации од други 
земји и со меѓународни организации. 

Член 26 
Сојузниот совет за координација на научните 

дејности се грижи за усогласувањето на развојот на 
научноистражувачката работа; соработува со орга-
ните, установите и организациите што се занимаваат 
со прашања од областа на научните истражувања 
на усогласување на нивната научноистражувачка 
работа; предлага мерки за создавање поповолни 
услови за научни истражувања; се грижи за усо-
гласувањето на врските со странство во областа на 
научните истражувања; одржува врски и сорабо-
тува со соодветни установи и организации од други 
земји и со меѓународни организации. 

Член 27 
Советот за прашањата на иселениците ја коор-

динира работата на органите на управата и другите 
органи и организации во решавањето на иселенич-
ките прашања; ги проучува прашањата и пробле-
мите на иселениците; ја поттикнува и помага актив-
носта на органите и организациите спрема иселени-
ците и нивните организации; им дава иницијатива 
на органите на управата за донесување прописи со 
кои се регулираат прашањата на иселениците 
соработува и одржува врски со соодветни установи 
и организации од други земји и со меѓународни ор-
ганизации. 

Член 28 
Сојузната комисија за верски прашања ги врши 

работите што се однесуваат до односите помеѓу др-
жавата и верските заедници. 

Член 29 
Сојузната комисија за нуклеарна енергија ја по-

мага, ја координира и ја насочува работата за раз-
виток на нуклеарните науки; се грижи за разви-
вањето и усогласувањето на користењето и приме-
нувањето на нуклеарната енергија за производни 
цели, одржува врски и соработува со соодветни 
установи и организации од други земји и со ме-
ѓународни организации. 

Сојузната комисија за нуклеарна енергија има 
својство на правно лице. 

Член 30 
Сојузната комисија за физичка култура го сле-

ди и го поттикнува развојот на физичката култура 
на народот. 

Член 31 
Комисијата за културни врски со странство ги 

Ерши работите што се однесуваат на воспоставање-
то и развивањето на соработка со странство во об-
ласта на културата; ги утврдува програмите за кул-
турна соработка на Југославија со други земји, ор-
ганизира и ги помага културните акции на Југо-
славија во странство и се грижи за учество на 
претставници на Југославија на меѓународни фес-
тивали и други слични приредби; учествува во склу-
чување на конвенции и други спогодби за култур-
на соработка на Југославија со други земји. 

Комисијата за културни врски со странство 
има својство на правно лице. 

Вршењето на стручните и административните 
работи за Комисијата за културни врски со "стран-
ство го обезбедува Сојузниот секретаријат за об-
разование и култура. 

Член 32 
Дирекцијата на Југословенската слободна зона 

во Солун ја управува Југословенската слободна зо-
на во Солун според одредбите од Конвенцијата 
склучена на 10 мај 1923 година помеѓу бившото 
Кралство на Србије, Хрватите и Словенците и 
Кралството Грција, заради уредување на транзитот 
преку Солун и според одредбите од Протоколот за 
Југословенската слободна зона во Солун од 17 март 
1929 година. 

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 
врши надзор над работата на Дирекцијата на Југо-
словенската слободна зона во Солун, во смисла на 
членот 77 од Законот за сојузната управа. 

Член 33 
Сојузниот завод за меѓународна техничка сора-

ботка ги проучува условите и формите на техничка 
помош и соработка на Југославија со странство, ос-
вен индустриската соработка и кооперација; врши 
работи во врска со подготовките за склучување 
меѓународни спогодби од областа на техничката со-
работка и се грижи за извршувањето на тие спо-
годби; го следи и го усогласува користењето и ука-
жувањето на техничка помош и соработка кога таа 
помош и соработка ја остваруваат други органи и 
организации. 

Сојузниот завод за меѓународна техничка сора-
ботка има својство на правно лице. 
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Член 13 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 

ги врши работите што се однесуваат на надвореш-
ната трговија; се грижи за спроведувањето на мер-
ките за остварување и унапредување на извозот и 
увозот на стоки и услуги; врши работи во врска 
со приготвувањето и водењето на трговски прего-
вори и се грижи за извршувањето на трговските 
спогодби; учествува во работата на меѓународните 
економски организации и се грижи за извршува-
њето на преземените обврски; ја следи и обезбедува 
координацијата на работите од областа на економ-
ските односи со странство што имаат дејство врз 
надворешнотрговската размена и ги презема мер-
ките за кои е овластен. 

Член 14 
Сојузниот секретаријат за индустрија и трго-

вија ги врши работите што се однесуваат на инду-
стријата, градежништвото, трговијата, угостител-
ството, занаетчиството; ги следи економските услови 
за стопанисување и предлага мерки за остварување 
на економската политика во овие области и други 
мерки за кои е овластен; ги следи и ги проучува 
прашањата на индустриската соработка и коопера-
ција; се грижи за унапредувањето и развојот на 
трговијата, угостителството и стоковниот промет 
воопшто; ги следи стоковно-паричните фондови на 
широката потрошувачка и се грижи за снабденоста 
на пазарот; врши управни и стопански работи во 
врска со обезбедувањето и користењето на држав-
ните материјални резерви и со спроведувањето на 
мерките на економската интервенција на пазарот; 
ги врши работите на инспекцијата на пазарот; со-
работува и одржува врски со соодветни установи 
и организации од други земји и со меѓународни 
организации. 

Во состав на Сојузниот секретаријат за инду-
стрија и трговија се: Дирекцијата за суровини, Ди-
рекцијата за исхрана и Сојузниот пазарен инспек-
торат. 

Дирекцијата за суровини и Дирекцијата за ис-
храна имаат својство на правно лице. 

Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија 
го врши спрема Сојузниот завод за цени, Управата 
за патенти и Управата за мерки и скапоцени метали 
правото на надзор од членот 77 на Законот за соју-
зната управа. 

Член 15 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-

марство ги врши- работите што се однесуваат на 
земјоделството, шумарството, ловството, рибарство-
то, земјоделското задругарство, ветеринарството, за-
штитата на растенијата и водостопанството; ја следи 
основната структура на производството и економ-
ските услови на стопанисувањето во овие области 
и предлага мерки за остварување на економската 
политика во овие области и други мерки за кои 
е овластен; ги врши работите од интерес за феде-
рацијата што се однесуваат на соработката на Југо-
славија и Организацијата на обединетите нации во 
областа на исхраната и земјоделството; соработува 
и одржува врски со соодветни установи и органи-
зации од други земји и со меѓународни организации. 

Во состав на Сојузниот секретаријат за земјо-
делство и шумарство е Југословенската национална 
комисија за соработка со ООН за исхрана и земјо-
делство (ФАО), како организација што врши работи 
од интерес за федерацијата. 

Член 16 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски ги 

врши работите што се однесуваат на внатрешниот и 
меѓународниот железнички, поштенско-телеграфски, 
телефонски^ и радио-сообраќаЈ, поморскиот сообра-
ќај, сообраќајот на внатрешните пловни патишта, 
воздушниот и друмскиот сообраќај и на јавните па-
тишта; ги следи економските услови на стопанису-
вањето во областа на сообраќајот и врските и пред-
лага мерки за остварување на економската политика 
во тие области и други мерки за кои е овластен; ги 
врши работите на инспекцијата на сообраќајот; вр-

ши спогодбено со други органи на сојузната управа 
работи во врска со приготвувањето за склучување на 
меѓународни договори во областа на сообраќајот и 
врските и се грижи за извршувањето на тие до-
говори; соработува и одржува врски со соодветни 
организации и установи од други земји и со меѓу-
народни организации. 

Во состав на Сојузниот секретаријат за сообра^ 
ќај и врски се: Сојузниот сообраќаен инспекторат, 
Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба и Уп-
равата за радио-сообраќај. 

Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба и 
Управата за радио-сообраќај имаат својство на 
правно лице. 

Член 17 
Сојузниот завод за стопанско планирање ги врши 

работите што се однесуваат на проучувањето на со-
стојбата и развитокот на стопанството, приготвува-
њето на предлози на општествените планови на Ју-
гославија и следењето на нивното извршување и 
остварувањето на општите односи утврдени со пла-
новите како и на текуштите движења во стопанство-
то; им поднесува на Сојузната скупштина и на Со-
јузниот извршен совет извештаи и анализи за тие 
движења; предлага преземање на општи мерки во 
областа на текуштата економска политика и го сле-
ди дејството на тие мерки; предлага основи на по-
литиката на цените; го проучува дејството на сто-
панскиот систем врз општиот стопански развиток, 
како и врз реализацијата на основните насоки и 
задачи на економската политика и основните про-
порции на општествените планови и предлага основ-
ни правци на развитокот и унапредувањето на сто-
панскиот систем; го проучува утврдувањето и уна-
предувањето на методологијата на планирањето и 
трудот; соработува и одржува врски со соодветни 
установи и организации од други земји и со меѓу-
народни организации. 

Член 18 
Сојузниот завод за статистика ги врши работите 

што се однесуваат на: проучувањето и унапредува-
њето на статистичката методологија и разработу-
вање на методите на статистичките истражувања; 
составувањето на планови на статистичките истра-
жувања од интерес за целата земја и статистичките 
истражувања од интерес за сојузните органи; усо-
гласувањето на единствениот систем на статистич-
ките истражувања и стручната работа на целокуп-
ната статистичка служба; собирањето, обрабутува-
њето, објавувањето и анализите на статистичките 
податоци; одржувањето на врски со соодветни уста-
нови и организации од други земји и со меѓуна-
родни организации. 

Член 19 
Сојузниот завод за цени ги врши работите во 

областа на евиденцијата и контролата на цените; 
ги проучува прашањата од областа на политиката 
на цените, ги следи и ги анализира движењата на 
цените на производите и услугите и влијанието на 
цените врз производството и прометот на стоки во 
земјата и врз надворешнотрговската размена; во 
производството врши контрола на цените на опре-
делени производи и контрола на цените на опре-
делени услуги; се грижи за преземањето и извршу-
вањето на мерките за спроведување на политиката 
на цените. 

Член 20 
Управата за царини на СФРЈ и царинарани-

ците ги вршат работите што се однесуваат на ца-
ринењето на стоки и царинскиот надзор. 

Управата за царини на СФРЈ ја организира и 
ја врши царинската служба на царинското подрачје 
на Југославија и ја контролира работата на цари-
нарниците; учествува во приготвувањето на пред-
лози на царински тарифи и други прописи од 
областа на царините и обезбедува еднообразна при-
мена на царинските прописи. 

Царинарниците непосредно вршат работи на 
царински надзор и царинење на стоки и водат во 
прв степен управна постапка и прекршочна постап-
ка по царинските прекршоци. 



Среда 17 март 196и СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 11 - Страна 339 

литиката на Скупштината, и за таа цел презема 
иницијативи, донесува прописи и презема мерки за 
кои е овластен, се грижи за подготвувањето на на-
црти на закони и други акти врз основа на заклу-
чоците на Скупштината и ги утврдува предлозите 
на закони и други акти што тој 6 ги поднесува на 
Скупштината, ја координира работата на сојузните 
органи на управата во поглед на политиката на из-
вршувањето на сојузните закони и другите општи 
акти на Скупштината и на своите акти, врши со 
закон определени права и должности на надзор над 
работата на сојузните органи на управата, како и 
други работи определени со Уставот и со сојузен 
закон. 

Член 3 
Сојузниот извршен совет соработува со репуб-

личките извршни совети во прашањата од заеднич-
ки интерес. 

Советот обезбедува соработка и со општествено-
политичките организации, здруженијата на работ-
ните организации и со други организации во пра-
шањата од заеднички интерес и при одлучувањето 
за тие прашања ги зема во разгледување нивните 
мислења и предлози. 

Член 4 
Сојузниот извршен совет одлучува за работите 

од својата надлежност на седници. 

Член 5 
Сојузниот извршен совет ја известува јавнос-

та за своите одлуки, заклучоци и ставови по пра-
шањата што ги претресува и за својата работа во-
општо, по пат на печатот и другите средства за 
информации, како и со објавување на постојани 
или повремени публикации и други материјали од 
интерес за јавноста. 

Советот обезбедува услови за запознавање на 
претставниците на печатот и другите видови ин-
формации со своите одлуки, заклучоци и ставови 
по прашањата што ги претресува и со својата ра-
бота воопшто. 

Член 6 
Сојузниот извршен совет, во согласност со од-

редбите од овој закон, ја утврдува својата внат-
решна организација, начинот на работата и орга-
низацијата и делокругот на службите што вршат 
работи за потребите на Советот." 

Член 3 
Во досегашниот член 2, кој станува член 7, во 

ставот 2 зборовите: „генералниот директор на Со-
јузниот завод за стопанско планирање" и запир-
ката пред нив се бришат. 

Досегашните чл. 3 и 4 стануваат чл. 8 и 9. 

Член 4 
Во досегашниот член 5, кој станува член 10, 

по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи' 
„Претседателот на Советот ја координира ра-

ботата на сојузните органи на управата заради 
спроведување на општата политика во согласност 
со начелните ставови на Советот." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 5 
Досегашниот член 6, кој станува член 11, се 

мечува и гласи: 
„СОЈУЗНИОТ извршен совет има еден или пове-

ќе потпретседатели. 
Претседателот на Советот во случај на отсу-

тност или спреченост го заменува потпретседателот 
на Советот што ќе го определи Советот. 

Претседателот на советот може да ги овласти 
потпретседателите на Советот да го заменуваат во 
определени работи за коп а овластеа тој"! 

Член б 
Досегашниот член 7, кој станува член 12, се 

менува и гласи. 
„Членовите на Сојузниот извршен совет има-

ат право и должност, во согласност со одредбите 
од овој закон, да учествуваат во претресувањето и 
одлучувањето на седниците на Советот. 

Членовите на Советот имаат право да му пред-
лагаат на Советот донесување на прописи и дру-
ги акти и мерки по кои одлучува Советот, како и 
да предлагаат измена и дополненија на нацрти на 
тие прописи и други акти. 

Членовите на Советот имаат право да му пре-
длагаат на Советот и претресување на други пра-
шања од надлежноста на Советот и заземање ста-
вови по тие прашања. 

Членовите на Советот според положбата имаат 
право да му поднесуваат на Советот свое мислење 
и предлози и за прашањата што се на дневен ред 
на седницата на Советот на која тие не учеству-
ваат." 

Член 7 
Во досегашниот член 8, кој станува член 13, во 

ставот 1 зборовите: „раководи со работата на стру-
чните и други служби на Советот" се заменуваат 
со зборовите: „ја усогласува работата на стручни-
те и други служби на Советот и ја раководи ра-
ботата на службите на Советот, за кои е опреде-
лено тоа со деловникот на Советот". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Секретарот на Советот во случај на отсутност 

или спреченост го заменува сојузен секретар што 
ќе го определи Советот." 

Член 8 
Досегашниот член 9, кој станува член 14, се 

менува и гласи: \ 
„Сојузниот извршен совет го претставува во 

Сојузната скупштина претседателот на Советот. 
Советот го претставуваат во Скупштината и во 

нејзините тела и членови на Советот во случаите 
предвидени со овој закон и кога Советот ќе го оп-
редели тоа. 

Членови на Советот го претставуваат Советот 
и во односите со странство кога тоа Советот ќе го 
определи." 

Член 9 
Досегашниот член 10, кој станува член 15, се 

менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет одлучува за рабо-

тите од својата надлежност на седници на кои 
учествуваат сите членови на Советот и на седни-
ци на кои учествуваат избраните членови на Со-
ветот и сојузните државни секретари." 

Досегашниот член 11 станува член 16. 

Член 10 
Досегашниот член 12, кој станува член 17, се 

менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет на седници на кои 

учествуваат сите членови на Советот: 
— претресува општи и начелни прашања што 

се од значење за утврдување на политиката на 
извршување на закони и други општи акти на Со-
јузната скупштина или се однесуваат на полити-
ката што тој и ја предлага на Скупштината, пре-
тресува прашања од заеднички интерес за рабо-
тата на сојузните органи на управата, и ги утвр-
дува предлозите на закони и други акти на Скуп-
штината што Советот ќ ги поднесува на Скупшти-
ната а кои се однесуваат на општествено-економ-
скиот или политичкиот систем или се од интерес 
за сите сојузни органи на управата; 

— ги утврдува предлозите на општествен план 
на Југославија, сојузен буџет и сојузна завршна 
сметка; 
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— ги утврдува општите начела на внатреш-
ната организација на сојузните органи на упра-
вата; 

— донесува деловник на Советот; 
— претресува и други прашања нога Сове-

тот, на предлог од претседателот или од одделен 
член на Советот, ќе го одлучи тоа на седница 
на која учествуваат избраните членови и сојузните 
државни секретари. 

За другите работи од својата надлежност Соа 

ветот одлучува на седници на кои учествуваат из-
браните членови на Советот и сојузните државни 
секретари." 

Член И 
Досегашниот член 13, кој станува член 18, се 

менува и гласи: 
„Кога на дневен ред на седница на Сојузниот 

извршен совет на која учествуваат избраните чле-
нови на Советот и сојузните државни секретари 
се наоѓаат предлози на акти или мерки што се од-
несуваат на области од делокругот на одделни 
сојузни органи на управата, членовите на Советот 
по положба што раководат со соодветните органи 
на управата учествуваат во претресувањето и од-
лучувањето по тие прашања. 

При претресувањето на прашањата што се на 
дневен ред на седница на Советот на која учеству-
ваат избраните членови на Советот и сојузните др-
жавни секретари. Советот ги разгледува и мисле-
њата и предлозите што во врска со тие прашања ги 
доставиле одделни членови на Советот по положба 

,и зазема став за тие мислења и предлози." 

Член 12 
Досегашниот член 14, кој станува член 19, се 

менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет донесува уредби, од-

луки и упатства за извршување на сојузните за-
кони и другите општи акти на Сојузната скупшти-
на, ако е за тоа со закон или со тие акти овластен. 

Советот донесува, во рамките на законските ов-
ластувања, и решенија. 

Советот донесува заклучок кога не одлучува 
со друг акт." 

Член 13 
По новиот член 19 се додава нов член 20, кој 

гласи: 
„Сојузниот извршен совет им дава на сојузни-

те органи на управата општи насоки со кои се ут-
врдуваат начелните ставови на Советот во поглед 
на политиката за извршување на сојузните зако-
ни и други општи акти на Сојузната скупштина и 
Советот. Општите насоки се утврдуваат писмено 
во вид на заклучоци. 

Ако функционер што раководи сојузен орган 
на управата смета дека општата насока не е во 
согласност со закон или со друг акт на Сојузната 
скупштина или со пропис на Советот, тој може да 
му стави свој приговор на Советот и да бара тој 
да го претресе повторно прашањето на кое се од-
несува приговорот и по него да заземе конечен став." 

Член 14 
Досегашниот член 15, кој станува член 21, се 

менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет одлучува во седни-

ца со мнозинство на гласовите од присутните чле-
нови. 

Советот донесува деловник за својата работа 
со мнозинство на гласовите од сите членови на Со-
ветот. 

Гласањето е јавно." 
Член 15 

Називот на одделот 5 се менува и гласи: „5. 
Одбори, комисии и други работни тела на Советот", 
пододделот; ,,а) Одбори" се брише, а досегашниот 
член 16, кој станува член 22, се менува и гласи: 

„За разгледување на прашањата од својата 
надлежност и давање мислења и предлози по тие 
прашања и за грижи за извршувањето на заклу-

чоците на Советот во поглед на спроведувањето на 
политиката, Советот може да формира одбори и 
други работни тела. 

Одборите и другите работни тела од ставот 1 
на ОВОЈ член не можат да донесуваат заклучоци 
задолжителни за сојузните органи на управата." 

Член 16 
Досегашните чл. 17 и 18 се бришат. 

Член 17 
Пододделот: ,,б) Комисии" се брише, а досега-

шниот член 19, кој станува член 23, се менува и 
гласи: 

„За разгледување и давање мислења по опре-
делени прашања од својата надлежност и за под-
готвување предлози за тие прашања, како и за 
донесување поединечни решенија по определени 
прашања од својата надлежност, Сојузниот извр-
шен совет може да формира постојани или пов-
ремени комисии. 

Претседателот и членовите на комисиите што 
се овластени за донесување на решенија од над-
лежноста на Советот, се именуваат од редовите на 
членовите на Советот." 

Член 18 
Досегашниот член 20, кој станува член 24, се ме-

менува и гласи: 
„Со актот за формирање одбори, комисии и 

други работни тела се определува нивниот состав, 
задачите и овластувањата." 

Досегашните чл. 21 до 25 стануваат чл. 25 до 29. 

Член 19 
Во досегашниот член 26, кој станува член 30, 

во ставот 1 зборовите: „на седница на собор или 
одбор на Сојузната скупштина" се заменуваат со 
зборовите: „на седница на собор на Сојузната 
скупштина, одбор или комисија". 

Во ставот 2 зборовите: „кога го бара тоа собор, 
одбор или претседателот на Скупштината", се за-
менуваат со зборовите: „кога го бара тоа собор на 
Скупштината, одбор, комисија или претседателот 
на Скупштината". 

Член 20 
Досегашниот член 27, кој станува член 31, се 

менува и гласи' 
„Сојузниот извршен совет може да определи 

сојузните органи на управата, во својот делокруг, 
да подготват нацрт на определен закон или друг 
акт на Сојузната скупштина или акт на Советот, 
како и да подготват елаборати, документација и 
други материјали потребни за работата на Советот. 

Советот, по своја иницијатива или на барање 
на сојузните органи на управата, утврдува начел-
ни ставови по основните или други поважни пра-
шања во врска со изработката на нацрти на зако-
ни или други акти, ако такви ставови не утврди-
ла Сојузната скупштина." 

Досегашниот член 28 станува член 32. 

Член 21 
По новиот член 32 се додава нов член 33, кој 

гласи: 
„Во вршењето на правото на надзор над ра-

ботата на сојузните органи на управата Сојузниот 
извршен совет има право да ги укине нивните оп-
шти акти што не се во согласност со сојузен за-
кон или со пропис на Советот." 

Досегашните чл. 29 до 32 стануваат чл. 34 до 37. 
Член 22 

По новиот член 37 се додаваат нови чл. 38 и 
39, кои гласат: 

„Член 38 
Кога на дневен ред на седница на Сојузниот 

извршен совет е претресување на извештај на со-
јузен орган на управата, функционерот што ја ра-
ководи работата на тој орган има право да учес-
твува во претресувањето и да се изјасни за из-
несените мислења и предложените заклучоци. 
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Претрес на извештајот за работата на сојузен 
орган на управата нема да се изврши ако функци-
онерот што ја раководи работата на тој орган е 
спречен да присуствува на седницата. 

Член 39 
Предлог за укинување на пропис на сојузен ор-

ган на управата кој не е во согласност со сојузен 
закон или со пропис на Сојузниот извршен совет, 
можат да поднесат претседателот или член на Со-
ветот. 

Пред одлучувањето за предлогот за укинување 
на пропис Советот ќе прибави мислење од заинте-
ресираниот орган на управата, а може да бара и 
мислење од Правниот совет на Сојузниот извршен 
совет." 

Член 23 
Над досегашниот член 33 се додаваат нов подо-

ддел и седум нови членови, кои гласат: 
,,а) Секретаријати во Сојузниот извршен совет 

Член 40 
За вршење определени стручни и други ра-

боти за потребите на Сојузната скупштина и Со-
јузниот извршен совет, во Сојузниот извршен со-
вет постојат: Секретаријат за законодавство и ор-
ганизација и Секретаријат за сојузен буџет и оп-
шти работи. 

Член 41 
Секретаријатот за законодавство и организа-

ција му дава на Сојузниот извршен совет мисле-
ње за нацртите на закони и други прописи, како 
и во поглед на усогласувањето на работата на со-
јузните органи на управата за изработка на на-
црти на прописи од гледиштето на единството на 
правниот систем; подготвува и учествува во изра-
ботката на закони и други прописи во областа на 
општествено-економскиот и политичкиот систем и 
подготвува нацрти на закони и други прописи 
што не спаѓаат во делокругот на сојузните органи 
на управата и други прописи за кои ќе го опре-
дели тоа Сојузната скупштина или Сојузниот из-
вршен совет; ги следи и ги проучува прашањата 
на организацијата на власта, општественото само-
управување и изградбата на правниот систем и на 
Скупштината и Извршниот совет им дава мислење 
и предлози по тие прашања; обезбедува соработ-
ка со Правниот совет на Сојузниот извршен совет 
по начелните и други поважни прашања на прав-
ниот систем; се грижи за објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ" на прописите што ги донесу-
ва а т^НЗву шии о т совет и сојузните "органи "на уп-
равата, и врши други стручни работи што ќе му 
ги определи Скупштината или Советот. 

Член 42 
Секретаријатот за сојузен буџет и општи ра-

боти врши стручни работи во врска со изработка 
та и извршувањето на сојузниот буџет; ги следи и 
ги проучува прашањата за финансирање на соју-
зните органи на управата и финансирање на деј-
ностите од интерес за федерацијата, прашањата на 
финансиското, материјалното и сметководавено-
то работење на сојузните органи на управата и 
други сојузни органи и организации на кои сред-
ствата им се обезбедуваат од сојузниот буџет, пра-
шањата на организацијата на сојузните органи на 
управата и на спроведувањето на самоуправува-
њето и распределбата на средствата во сојузните 
органи на управата, и по тие прашања им дава 
мислење и предлози на Сојузната скупштина и Со-
јузниот извршен совет. 

Секретаријатот за сојузен буџет и општи ра-
боти ги врши спрема техничките служби што ги 
основал СОЈУЗНИОТ извршен совет за потребите на 
сојузните органи правата што ќе му ги определи 
Советот. 

Член 43 
Работата на секретаријатот на Сојузниот из-

вршен совет ја раководи секретар. 

Во подготвувањето на нацрти на прописи, из-
работката и извршувањето на сојузниот буџет и 
вршењето на други работи за потребите на Сојуз-
ниот извршен совет, секретарот за законодавство и 
организација и секретарот за сојузен буџет и оп-
шти работи работат според упатствата и во рамки-
те на овластувањата од Сојузниот извршен совет и 
претседателот на Советот, а за својата работа од-
говараат пред Советот. 

Секретарот за законодавство и организација и 
секретарот за сојузен буџет и општи работи ги на-
значува СОЈУЗНИОТ извршен совет. 

Во поглед на засновањето и престанокот на 
работниот однос на работниците во Секретаријатот 
за законодавство и организација и во Секретари-
јатот за сојузен буџет и општи работи, стареши-
ните на овие служби ги имаат правата и должно-
стите на старешини на сојузните органи на уп-
равата. 

Секретарот е највисок дисциплински старе-
шина на работниците во секретаријатот. 

Член 44 
Секретарот за законодавство и организација и 

секретарот за сојузен буџет и општи работи при-
суствуваат на седниците на Сојузниот извршен со-
вет кога на дневен ред се наоѓаат прашања што се 
однесуваат на областа од делокругот на секрета-
ријатот што го раководат, и по нив изнесуваат свои 
мислења и предлози. 

Член 45 
Ако секретарот за законодавство и организа-

ција најде дека одделен пропис на државен сек-
ретар, сојузен секретар или старешина на друг со-
јузен орган на управата или одделни одредби од тој 
пропис не се во согласност со Уставот, со сојузен за-
кон или со прописите на Сојузниот извршен совет, 
тој е должен пред да се објави тој пропис во „Слу-
жбен лист на СФРЈ" да го предупреди Советот за 
таа несогласност. 

Член 46 =/ 
Во Секретаријатот за законодавство и органи-

зација и Секретаријатот за сојузен буџет и општи 
работи можат да се назначат потсекретар и еден 
или повеќе помошници секретари. 

Во секретаријатите од ставот 1 на овој член 
можат да се назначат еден или повеќе советници 
секретари. 

Потсекретарот, помошниците секретари и со-
ветниците секретари ги назначува Сојузниот из-
вршен совет." 

Член 24 
По новиот член 46 се додава нов пододдел 

,,б) Други стручни и други служби на Советот", а 
сегашниот член 33, кој станува нов член 47, се ме-
нува и гласи: 11 

,,в) Други стручни и други служби на Советот 

Член 47 
За вршење работи во врска со кадровските 

прашања од надлежноста на Сојузниот извршен 
совет постои Управа за персонални работи. 

За вршење работи во врска со испитување на 
претставки и поплаки упатени до Сојузната скуп-
штина и СОЈУЗНИОТ извршен совет постои Биро за 
претставки и поплаки. 

За вршење работи за потребите на претседате-
лот и одделни членови на Советот постојат ка-
бинети. 

За вршење стручни, административни и тех-
нички работи се организираат и други стручни и 
други служби потребни за работата на Советот." 

Член 25 
Во сегашниот член 34, кој станува нов член 

48, се брише зборот: „државни". 
Член 26 

По новиот член 48 се додаваат нов пододдел и 
нов член 49, кои гласат; 
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,,в) Самоуправни права на работниците во струч-
ните и други служби на Советот 

Член 49 
Работниците во Секретаријатот за законодав-

ство и организација и во Секретаријатот за со-
јузен буџет и општи работи и во други стручни и 
други служби на Советот ги имаат истите права 
на самоуправување како и работните луѓе во со-
јузните органи на управата. 

Внатрешната организација на Секретаријатот 
за законодавство и организација, Секретаријатот 
за сојузен буџет и општи работи, Управата за пер-
сонални работи и Бирото за претставки и поплаки 
ја утврдуваат заеднички секретарот односно ста-
решината на стручната служба и советот на работ-
ната заедница, во согласност со Сојузниот извр-
шен совет. 

Средствата за работа на стручните служби од 
ставот 2 на овој член се обезбедуваат посебно за 
секоја од овие служби во сојузниот буџет." 

Член 27 
Досегашниот член 35 се брише, 

Член 28 
Досегашните чл. 36 и 37 стануваат чл. 50 и 51. 

Член 29 
Законодавно-правната комисија на Сојузната 

скупштина ќе го утврди пречистениот текст на За-
конот за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет. 

Член 30 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

184. 

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

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

ШУМИТЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за шумите, што го усвои Со-
јузната скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор од 25 февруари 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 26 февруари 1965 година. 

П. Р. бр. 160 
27 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ШУМИТЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за шумите („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 16/61) членот 1 се менува и гласи: 
„Шумите поради своите општокорисни функции 

се добро од општ интерес. 
Шумите и шумските земјишта уживаат посебна 

заштита определена со закон. 
Шумите и шумските земјишта во општествена 

сопственост, што ги управуваат стопански и други 

работни организации се основни средства на тие 
организации. 

Како шума, во смисла на овој закон, се подраз-
бира земјиште обраснато со шумски дрвја во форма 
на состоина. 

Како шумско земјиште се подразбира земјиште 
кое поради своите природни особини и економ-
ски услови најдобро се искористува кога на него 
се одгледува шума и кое како такво е означено 
во катастарот." 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Шумите мораат да се одржуваат и да се обно-

вуваат така што трајно да се зачува нивната вред-
ност и да се обезбеди трајност и постојано зголему-
вање на прирастот и приносот, како и нивните оп-
штокорисни функции (стопанисување со шуми). 

Стопанисувањето со шумите опфаќа особено: 
1) одгледување на шуми: одржување на шуми 

(нега, заштита и чување), обнова на шумите (пошу-
мување на редовните сечишта), реконструкција 
(претворање на пониски типови на шуми во по-
високи, замена на видови дрвја, очетинување и др) 
и подигање нови шуми и насади; 

2) искористување на шуми и насади (на дрва и 
други шумски производи); 

3) пуштање во промет на дрва и други шумски 
производи; 

4) шумски транспорт; 
5) изградба и одржување на шумски сообраќај-

ници и други соодветни објекти." 

Член 3 
Во членот 3 ставот 5 се менува и гласи: 
„Шумата ја прогласува за заштитна шума одно-

сно за шума со посебна намена надлежниот орган, 
во согласност со законот." 

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
„Со актот за прогласување на шума за шума 

со посебна намена за воени потреби се определува 
организацијата односно органот кој ќе ја управува 
таа шума ако е шумата во општествена сопстве-
ност, а ако на шумата постои право на сопственост 
шумата може да се експроприра според посебен 
сојузен закон." 

Член 4 
По членот 3 се додава нов член За, кој гласи: 
„Организациијата, граѓанинот или граѓанското 

правно лице чија шума е прогласена за заштитна 
шума односно за шума со посебна намена, без од-
земање право за искористување на таа шума, има, 
во согласност со законот, право на надоместок од 
работната организација и другите правни лица на 
чие барање таа шума е прогласена за заштитна од-
носно за шума со посебна намена, ако со тоа про-
гласување се ограничува искористувањето на таа 
шума." 

Член 5 
Членот 4 се менува и гласи: 
„Шумите и шумските земјишта во општествена 

сопственост ги управуваат стопански и други ра-
ботни организации, а по исклучок — и одделни др-
жавни органи (организации). 

За правилно стопанисување со шумите се фор-
мираат шумскостопански подрачја. 

Шумскостопанско подрачје се формира според 
природните, економските и други услови што ука-
жуваат на единството и целината на подрачјето, 
така што на организацијата која стопанисува со 
него да и се обезбедат услови да оствари и сред-
ства за инвестиции на тоа подрачје. 

Шумскостопа,нското подрачје опфаќа шуми и 
шумски зем7ишта во општествена сопственост и 
шуми и шумски земјишта на кои постои право на 
сопственост, а кои со шумите во општествена соп-
ственост на тоа подрачје сочинуваат единствена 
природна и економска целина. 

Од шумскостопанското подрачје се изземаат 
шумите со посебна намена и шумите и шумските 
земјишта кои веќе ги управуваат други работни 
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организации (земјоделски стопанства, земјоделски 
задруги и др.). 

Шумите и шумските земјишта во општествена 
сопственост, што се опфатени со шумскостопанското 
подрачје, и се дават во целина на стопанисување 
на една стопанска организација. 

Со закон на републиката можат шумите и шум-
ските земјишта на кои постои право на сопственост, 
што се опфатени со шумскостопанското подрачје, 
да и се дадат на стопанисување на стопанската ор-
ганизација на која и се дадени и шумите во опште-
ствена сопственост на тоа шумскостопанско под-
рачје." 

Член 6 
По членот 4 се додаваат пет нови членови, кои 

гласат: 
„Член 4а 

Шумскостопанско подрачје формира надлеж-
ниот орган определен со републички закон. 

Со спогодба помеѓу две или повеќе републики 
може да се формира шумскостопанско подрачје кое 
се простира на териториите на тие републики. 

Член 46 ' 
Стопанската организација која управува шум-

скостопански подрачја може одделни шуми и шум-
ски земјишта што сочинуваат нејзини основни сред-
ства да им пренесува на управување на други 
работни организации, со согласност од органот над-
лежен за формирање на шумскостопанското под-
рачје. 

Органот надлежен за формирање на шумско-
стопанското подрачје може правото на управување 
со шумата и шумското земјиште што се опфатени 
со тоа подрачје да го пренесува од една врз друга 
стопанска организација ако тоа го бара општиот ин-
терес. 

Се смета дека постои општ интерес во смисла 
на овој закон: 

1) ако со преносот од ставот 2 на овој член се 
обезбедуваат услови за поинтензивно стопанису-
вање со шумите; 

2) ако во стопанисувањето со шумскостопан-
ското подрачје се покаже дека шумскостопанското 
подрачје не им одговара на условите од членот 4 
на овој закон; 

3) ако е шумата или шумското земјиште по-
требно за изградба на инвестициони објекти или за 
приведување кон друга култура, кои и даваат по-
голема корист на општествената заедница. 

При преносот на правото на управување со 
шума или шумско земјиште од ставот 2 на овој 
член се применуваат одредбите од Законот за оп-
штата управна постапка. 

Стопанската организација чие право на упра-
вување со шумата или шумското земјиште се пре-
несува врз друга организација според ст. 1 или 
% од овој член, има право на надоместок на неамор-
тизираната вредност на вложените средства од ор-
ганизацијата врз која се пренесува тоа право. 

Височината на надоместокот од ставот 5 на овој 
член ја утврдуваат спогодбено овие организации. 
Ако не се постигне спогодба, височината на надо-
местокот ја утврдува надлежниот стопански суд. 

Член 4в 
Сопственикот на шума опфатена од шумскосто-

панско подрачје е должен во стопанисувањето со 
шумата да ги применува мерките и методите што 
се применуваат во стопанисувањето со шумите во 
општествена сопственост со кои неговата шума 
сочинува единствена природна и економска целина. 

Со закон на републиката може да се пропише 
стопанската организација што управува шуми и 
шумско земјиште во општествена сопственост на 
шумскостопанското подрачје да ги спроведува мер-
ките и методите од ставот 1 на овој член на трошок 
на сопственикот на шумата. 

Член 4г 
Сопственикот на шума шта не е опфатена со 

шумскостопанско подрачје е должен да ги при-
менува пропишаните мерки за унапредување на 
шумите. 

Ако сопственикот на шумата од ставот 1 на 
овој член не ги применува пропишаните мерки за 
унапредување на шумите, со закон на републиката 
може да се пропише тие мерки да ги спроведува 
работната организација што стопанисува со шуми 
на трошок на сопственикот на шумата. 

Ако посебен општествен интерес во областа на 
одгледувањето и искористувањето на шумите го 
бара тоа, со закон на републиката може да се про-
пише: 

1) задолжителна соработка на сопствениците на 
шуми со работната организација што стопанисува 
со шуми; 

2) Задолжително здружување на сопствениците 
на шуми во работна организација што ќе стопани-
сува со тие шуми; 

3) шумите на кои постои право на сопственост 
да и се предадат на стопанисување на шумскосто-
панска организација или друга работна организа-
ција што стопанисува со шуми. 

Член 4д 
Работната организација што стопанисува со 

шума на која постои право на сопственост е должна 
да ги применува мерките за унапредување на таа 
шума." 

Член 7 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Кога работната организација стопанисува со 

шума на која постои право на сопственост, на соп-
ственикот на шумата му се обезбедува во согласност 
со законот, право на дрво за непосредни потреби на 
неговото земјоделско стопансво и домаќинство, 
според можноста за принос на неговата шума; 
право на пасиште, на собирање сува шума и мов 
ако е тоа со пропис дозволено, и право на кори-
стење на други шумски производи; право на надо-
месток за дрво на пењ, освен дрвото за потребите 
на неговото земјоделско стопанство и домаќинство. 

Надоместокот за дрвото на пењ се утврдува 
така што од продажната вредност на сортиментите 
добиени од исеченото дрво ќе се одбијат трошоците 
на нивното производство и соодветниот дел од тро-
шоците за одгледување и унапредување на шумата. 

Надоместокот за дрво на пењ не смее да биде 
понизок од износот определен врз основа на зако-
нот на републиката." 

Член 8 
По членот 5 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
Член 5а 

За унапредувањето на шумите на кои постои 
право на сопственост, а со кои не стопанисуваат 
работни организаии, се грижи сопственикот на шу-
мата односно општината. 

Со закон на републиката можат сопствениците 
на шуми од ставот 1 на овој член да се обврзат 
на надоместок на трошоците за унапредување на 
нивните шуми. ако за унапредувањето на тие шуми 
се грижи општината. 

Надоместокот од ставот 2 на овој член се опре-
делува според вредноста на исеченото дрво. 

Член 56 
Законите и други прописи што важат за про-

метот на дрво и други шумски производи од шумите 
во општествена сопственост се применуваат и на 
дрвото и другите шумски призводи од шумите на 
кои постои право на сопственост, а со кои стопани-
суваат стопански организации. 

Стопанските организаии што стопанисуваат со 
шуми можат да откупуваат дрво и други шумски 
производи од сопствениците на шуми." 

Член 9 
Во членот 6 став 1 зборот: „овој" се брише. 
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Член 10 
Членот 7 се брише. 

Член И 
Членот 8 се менува и гласи: 
„На вредноста на шумите и шумското земјиште, 

како основни средства, не се плаќа интерес." 

Член 12 
Членот 9 се брише. 

Член 13 
Во членот 10 по зборот: „арондација" се додава-

зборовите: „и комасација". 

Член 14 
Во членот 11 ставот 3 се брише. 

Член 15 
Во членот 12 ставот 1 се менува и гласи: 
„Прометот на шуми и шумско земјиште се врши 

според општите прописи за прометот на земјишта и 
згради, ако со овој закон не е определено поинаку " 

Во ставот 3 зборот: „Законот" се заменува со 
зборовите: „Основниот закон". 

Член 16 
Во членот 13 став 2 зборот: „Законот" се за-

менува со зборовите. „Основниот закон". 

Член 17 
Членот 14 се брише. 

Член 18 
Членот 15 се менува и гласи: 
„Заради порационално искористување на шу-

мите и дрвата како суровини, врз основа на закон 
на републиката можат да се пропишат технички, 
економски и други услови, како снабдување со су-
ровини и друго, за основање и работа на претпри-
јатија и работни единици, како и дуќани, што се 
занимаваат со преработка на дрво." 

Член 19 
Во членот 16 ставот 2 се брише. 

Член 20 
Членот 20 се менува и гласи: 
„Шумскостопанската основа е основа за долго-

рочно стопанисување со шумите во која е прика-
жана состојбата на шумите и се определени целите 
на стопанисувањето, видот и обемот на работите, 
мерките и методите за постигање на целите на сто-
панисувањето, како и економско-финансиската ос-
нова на стопанисувањето. 

Приказот на состојбата на шумите треба да со-
држи податоци за површината, дрвната залиха, 
прирастот на шумите и застапеноста на видовите 
дрвја според формите на одгледувањето и степенот 
на зачуваноста на шумите, податоци за старосната 
односно дебелинската структура на шумите, како 
и преглед на шумите кои се сметаат за загрозени од 
пожар. 

Целите на стопанисувањето се определуваат 
според состојбата на шумата и потребите за кои таа 
служи (според производството, посебната намена, 
општокорисната функција и др.). 

Видовите и обемот на работите и методите за 
постигање на целите на стопанисувањето мораат да 
ги опфаќаат мерките за унапредување на шумите 
определени во членот 24 од овој закон. 

Со шумскостопанската основа мора да се опре-
дели минималниот обем на работите за одгледу-
вање на шумите и минималниот обем на сечата на 
шумите, во согласност со законот." 

Член 21 
Во членот 21 став 1 зборот: „овој" се брише, а по 

зборот: „закон" се додаваат зборовите: „на репуб-
ликата". 

По ставот 2 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„Ако во текот на спроведувањето на шумско-
стопанската основа се утврди дека определен обем 
на сечата е помал или поголем отколку што и од-
говара на можноста за принос на шумите или се 
изменат околностите врз кои се засновани други 
одредби на шумскостопанската сонова, работната 
организација може да изврши измени и дополненија 
на шумскостопанската основа во поглед на обемот 
на сечата или други нејзини одредби. 

Измените и дополненијата на шумскостопанска-
та основа ги врши организацијата што стопанисува 
со шумата, со одобрение од органот надлежен за 
одобрување на шумскостопанските основи." 

Член 22 
Во членот 22 ставот 2 се менува и гласи: 
„Шумскостопанските основи ги одобрува над-

лежниот орган во рок определен со законот на ре-
публиката." 

Ставот 3 се брише. 
Досегашните ст. 4 и 5 стануват ст. 3 и 4. 

Член 23 
Членот 23 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретар за земјоделство и шумар-

ство во согласност со сојузниот секретар за финан-
сии ќе донесе прописи за начинот на утврдување на 
вредноста на шумите согласно со соодветните про-
писи за средствата на стопанските организации." 

Член 24 
Членот 24 се менува и гласи: 
„Организациите што стопанисуваат со шумите 

и сопствениците на шумите се должни со соодветни 
мерки за одржување, обновување и унапредување 
на шумите да го зголемуваат прирастот и приносот 
за што поинтензивно искористување на шумите 
при зачувување на нивната намена. 

Како мерки за унапредување на шумите се под-
разбираат мерките со кои се подобрува состојбата 
и составот на дрвниот фонд и се зголемува обемот 
на сообраќајниците и техничката опременост на 
шумите." 

Член 25 
Во членот 25 ст. 3 и 4 се бришат. 

Член 26 
По членот 25 се додава нов член 25а, кој гласи: 
„Начинот на сеча на шумите и изборот на траса 

заради изградба на далноводи и слични објекти во 
шумите, се утврдуваат спогодбено помеѓу изведу-
вачот на работите и работната организација што 
стопанисува со шумата. 

Ако не дојде до спогодба од ставот 1 на овој 
член, начинот на сечата на шумата и изборот на 
трасата го утврдува органот определен со законот 
на републиката." 

Член 27 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Забрането е пустење и крчење на шуми, чи-

ста сеча која не е предвидена со шумскостопан-
ската основа, сеча на ретки видови дрвја, подбелу-
вање на стебла, пасење, брстење, желадење, ка-
стрење лисници, собирање сува шума и мов, како 
и други дејствија со кои се ослабува припоената 
сила на шумата и шумското земјиште или се за-
грозува опстанокот или намената на шумата. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, крчење на шуми е дозволено заради про-
мена на видот на дрвјата, одгледувачките форми 
на шумата, за подигање плантажи, како и во други 
случаи определени со закон на републиката, ако 
со тоа не се загрозуваат заштитните функции на 
шумите." 

Член 28 
По членот 26 се додава нов член 26а, кој гласи: 
„Вредноста на изопачената шума мора да се 

надомести, а средствата на надоместокот можат да 
се користат како и средствата на амортизацијата на 
шумите. 
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По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, ако работната организација чија шума е ис-
копа чепа не стопанисува со друга шума, таа може 
средствата на надоместокот да ги користи за целта 
поради која е дозволено крчењето." 

Член 29 
Во членот 27 точката 1 се брише. 
Досегашните точ. 2 до 4 стануваат точ. 1 до 3. 
Во новата точка 3 по зборот: „пасење" запир-

ката се брише и се додаваат зборовите: „и брстење" 
освен пасењето и броењето на кози". 

Член 30 
По членот 27 се додава нов член 27а, кој гласи: 
„Ако правото на управување со шумата во оп-

штествена сопственост се пренесува врз друга ор-
ганизација заради искористување за други намени 
а не за оние од членот 3 на овој закон, организаци-
јата што стопанисува со шумата има право да ја 
искористи претходно дрвната маса на таа шума и 
право на надоместок на неамортизираната вредност 
на вложените средства. 

Ако организацијата која стопанисува со шумата 
од ставот 1 на ОВОЈ член не може да ја искористи 
дрвната маса, таа има право на надоместок на вред-
носта на шумата. 

Во случај на спор, вредноста на шумата од ста-
вот 2 на овој член ја утврдува надлежниот стопан-
ски суд. 

На искористената дрвна маса од ставот 1 на 
овој член работната организација е должна да упла-
ти соодветен износ на амортизацијата. 

Средствата од ставот 2 на овој член работната 
организација ќе ги користи како средства на амор-
тизацијата на шумите." 

Член 31 
Во членот 29 став 1 на крајот точката се заме-

нува со запирка и по тоа се додава текстот: „под 
услов да се обезбедени техничките услови за извр-
шување на тие мерки." 

Член 32 
Во членот 30 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Органот определен со законот на републиката 

може да определи мерките од ставот 1 на овој член 
наместо сопственикот на шумата да ги изврши ра-
ботната организации на сметка на соптвеникот ако 
тие мерки се од таква природа што сопственикот со 
своите технички средства или од друга причина не 
би можел да ги изврши." 

Член 33 
Членот 31 се брише. 

Член 34 
Во членот 35 се додава нов став 2, кој гласи' 
„Органот определен со законот на републиката 

може да определи одделени мерки за сузбивање и 
спречување на карантинска или економски штетна 
растителна болест или штетник во шумите и шум-
ското земјиште на кои постои право на сопственост, 
да изврши работната организација на трошок на 
сопственикот на шумата односно на шумското зем-
јиште." 

Член 35 
Членот 36 се менува и гласи: 
„Заради заштита на шумите од пожар и заради 

превентивна заштита на плантажите на дрвја од 
растителни болести и штетници може во согласност 
со законот на републиката да се пропише спрове-
дување на посебни мерки во шумата и на земји-
штето во непосредна близина на плантажата." 

Член 36 
Во членот 37 ставот 2 се брише. 

Член 37 
Во членот 38 на крајот точката се заменува со 

запирка и се додаваат зборовите: „согласно со по-
себните прописи за службата за обезбедување на 
имотот на работните организации." 

Член 38 
Членот 39 се брише. 

Член 39 
Членот 40 се брише. 

Член 40 
Член 41 се менува и гласи: 
„Врз основа на закон на републиката може да 

се пропише ценовник за штети причинети на шу-
мите." 

Член 41 
Во називот на главата III по зборот: „Аронда-

ција" се додаваат зборовите: „и комасација". 

Член 42 
Во членот 43 сгав 2 зборот: „Законот" се заме-

нува со зборовите: „Основниот закон". 

Член 43 
По членот 43 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 43а 

Комасацијата на шумите се врши согласно со 
прописите за комасацијата на земјоделското зем-
јиште. 

Член 436 
При аронд аци јата и комасацијата на шумите 

може да се врши замена на шума и шумско зем-
јиште со земјоделско земјиште, и обратно." 

Член 44 
Членот 44 се менува и гласи: 
„Надзор над спроведувањето на одредбите од 

овој закон вршат органите надлежни за работите 
на шумарската инспекција." 

Член 45 
Во членот 45 зборовите: „вршат органите на" 

се заменуваат со зборовите: „вршат органите што ќе 
ги определи". 

Член 46 
Чл. 46 до 48 се бришат. 

Член 47 
Во членот 49 ставот 1 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-

марство се грижи за унапредувањето на службата 
на шумарската инспекција на територијата на Југо-
славија, во работите од исклучивата надлежност 
на федерацијата и во работите од интерес за целата 
земја." 

Член 48 
Членот 50 се менува и гласи: 
„Ако органот надлежен за работите на шумар-

ската инспекција од потесна општествено-политичка 
заедница не изврши некоја од работите од својата 
надлежност, таа работа може да ја изврши сојуз-
ниот орган надлежен за работите на шумарската 
инспекција на трошок на органот ЧИЈ инспектор бил 
должен да ја изврши таа работа." 

Член 49 
Во членот 52 став 3 зборовите: „легитимацијата 

на шумарскиот" се заменуваат со зборовите: „леги-
тимацијата на сојузниот шумарски", а по зборот: 
„шум-арство" се става точка и се бришат поната-
мошните зборови до крајот на реченицата. 

Член 50 
Во членот 53 став 1 уводната реченица се ме-

нува и гласи; 
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„Работната организација или друго правно лице 
ќе се казни за стопански престап со парична казна 
од 100.000 до 10,000.000 динари:". 

Во истиот став, по точката 3 се додава нова 
точка 4, која гласи: 

„4) ако при изградбата на далноводи и слични 
објекти во шума ја определи трасата на далновод 
односно сличен објект или сече шума на начин 
противен на одредбите на членот 25а од овој закон;". 

Досегашната точка 4 станува точка 5. 
Во ставот 2 зборовите: „стопанската организа-

ција, во општествената организација, во самостој-
ната установа, се заменуваат со зборовите: ,.работ-
ната организација", а зборовите: „од 10.000 до 
100.000" - со зборовите: „од 20.000 до 300.000". 

Во ставот 3 зборовите: „стопанската организа-
ција, општествената организација, самостојната 
установа" се заменуваат со зборовите: „работната 
организација". 

Член 51 
Во членот 54 став 1 уводната реченица се ме-

нува и гласи: 
„Работна организација или друго правно лице 

ќе се казни за стопански престап со парична казна 
од 50.000 до 5,000.000 динари:". 

Во ставот 2 зборовите: „стопанската организа-
ција, во општествената организација, во самостој-
ната установа" се заменуваат со зборовите: „работ-
ната организација44, а зборовите: „од 5.000 до 50.000" 
- со зборовите: „од 10.000 до 100.000". 

Член 52 
Во членот 55 став 1 уводната реченица се ме-

нува и гласи: 
„Работна организација или друго правно лице 

ќе се казни за прекршок со парична казна од 
20.000 до 2,000.000 динари:". 

Во истиот став, во точката 1 зборовите: „на про-
писите донесени врз основа на чл. 23 и" се бришат. 

Во истиот став точката 6 се брише, та досега-
шните точ. 7 до 10 стануваат точ. 6 до 9. 

Во ставот 2 зборовите: „стопанската организа-
ција, во општествената организација, во самостој-
ната установа" се заменуваат со зборовите: „работ-
ната организација", а зборовите: „од 3.000 до 30.000" 
- со зборовите: „од 5.000 до 50.000". 

Член 53 
Во членот 56 став 1 уводната реченица се ме-

нува и гласи: 
„Работна организација или друго правно лице 

ќе се казни за прекршок со парична казна од 10.000 
до 1,000.000 динари:". 

Во ставот 2 зборовите: „стопанската организа-
ција, во општествената организација, во самостој-
ната установа" се заменуваат со зборовите: „работ-
ната организација", а зборовите: „од 1.000 до 20.000" 
- со зборовите: „од 3.000 до 30.000". 

Член 54 
Во членот 57 во уводната реченица износот: 

„5.000" се заменува со износот: „10.000". 
По точката 1 се додава нова точка 2, која гласи: 
„2) ако врши или дозволи сеча на шума без 

претходна дознака (член 25 став 1);". 
По досегашната точка 2, која станува точка 3, 

се додаваат две нови точки, кои гласат: 
„4) ако врши или дозволи пасење, желадење, 

кастрење лисници или крстење, кога тоа не е доз-
волено (член 27); 

5) ако во определениот рок не го изврши задол-
жителното пошумување (член 28)". 

Досегашните точ. 3 до 5 стануваат точ. 6 до 8. 

Член 55 
Во членот 58 став 1 по зборот: „поединецот" се 

ставаат две точки, а понатамошниот текст се прене-
сува во нов ред и пред него се става ознака на 
точката' ,Д)". 

По точката 1 се додава нова точка 2, која гласи: 
„2) ако врши или дозволи собирање сува шума 

или мов во шума, кога тоа не е дозволено (член 27)." 
Во ставот 2 по зборовите: „ставот 1" се додаваат 

зборовите: „точка 1". 
Член 56 

Во членот 59 став 2 зборовите: „стопанската ор-
ганизација, општествената организација, самостој-
ната установа" се заменуваат со зборовите: „работ-
ната организација". 

Член 57 
Членот 60 се менува и гласи: 
„Работната организација што стопанисува со 

шума може на работниците што ја чуваат шумата да 
им обезбеди на товар на трошоците на производ-
ството службена облека, обувки, стан, огрев и опре-
делена површина земјиште, во согласност со зако-
нот и со статутот на работната организација. 

Приходот од користењето на земјиштето од 
ставот 1 на овој член не влегува во приходот спо-
ред кој се определува правото односно височината 
на додатокот на деца." 

Член 58 
Во членот 61 став 1 по зборот: „основи" се до-

даваат зборовите: „(шумско-уредни елаборати и 
слично)", а по зборот: „треба" — зборовите: „во про-
пишаниот рок". 

Ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„За шумите што немаат шумскостопански ос-

нови, а според одредбите од овој закон мораат да 
ги имаат, овие основи треба да се донесат во про-
пишаниот рок. 

Со шумите за кои не се донесени шумскосто-
пански основи ќе се стопанисува до донесувањето 
на тие основи според годишни планови." 

Член 59 
Чл. 62 и 63 се бришат. 

Член 60 
Во членот 67 уводната реченица се менува и 

гласи: 
„Се утврдува дека престанале да важат:". 

Член 61 
Во текстот на Основниот закон за шумите нази-

вите и изразите: „народна република", „народен 
одбор", „Државниот секретаријат за работите на на-
родната одбрана", „Државниот секретаријат за вна-
трешни работи", „Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за семјоделство и шумарство", „околи-
ски суд" и „граѓанска сопственост" се заменуваат со 
соодветни називи односно изрази: „република" „со-
брание", „државен секретар за народна одбрана", 
„сојузен секретар за внатрешни работи", „сојузен 
секретар за земјоделство и шумарство", „општин-
ски суд" и „на која постои право на сопственост" 
— во соодветно членување. 

Член 62 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Основниот закон за шумите и во согласно-
ст со измените и дополненијата што ги содржи овој 
закон да го изврши потребното усогласување на 
називите на органите и изразите употребени во за-
конот. 

Член 63 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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185. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 

ЗА ТУТУНОТ 

Се прогласува Основниот закон за тутунот, што 
го усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 25 февруари 1965 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор од 26 февруари 1965 
година. 

П. Р. бр. 165 
27 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ТУТУНОТ 

I. Производство на тутун 

Член 1 
Како тутун, во смисла на овој закон, се под-

разбираат билките од родот ВДсоМапа 1ађасит и 
ШсоИапа гиѕИса. 

Со производство на суров тутун во лист можат 
да се занимаваат работните организации што се за-
нимаваат со земјоделско производство (земјоделски 
задруги, земјоделски стопанства, работни организа-
ции што се занимаваат со обработка или преработка 
на тутун и други работни организации), други прав-
ни лица и граѓани, под условите што се определени 
со закон. 

Член 2 
Работните организации можат да се занимаваат 

со производство на суров тутун во лист сами или 
во стопанска соработка (кооперација) со други ра-
ботни организации, граѓани или граѓански правни 
лица. 

Член 3 
Договорот за производство и испорака на суров 

тутун во лист во кооперација (член 2), треба осо-
бено да содржи: ознака на земјиштето на кое ќе 
се произведува суров тутун во лист, тутунови сорти 
и број на тутунови стракови на тоа земјиште; меѓу-
себни обврски во поглед на обработката на земји-
штето, негата на посевите и сузбивањето на боле-
стите и штетниците, и обврски на работната орга-
низација во поглед на давањето на средства за ре-
продукција. 

Член 4 
Граѓани и граѓански правни лица можат да се 

занимаваат со производство на суров тутун во лист 
само ако претходно склучиле договор со работната 
организација од членот 2 на овој закон или со ра-
ботна организација што се занимава со обработка 
на тутун. 

Договорот од ставот 1 на овој член треба осо-
бено да содржи податоци наведени во членот 3 на 
ОВОЈ закон. 

Член 5 
Работните организации од чл. 2 и 4 став 1 на 

овој закон се должни производството на суров ту-
тун во лист да му го пријават на надлежниот 
општински орган во рок од 30 дена од денот на 
извршеното расадување на тутунот. 

Работните организации од членот 2 на овој 
закон мораат пред почетокот на производството, ако 
самите не се занимаваат со обработка на тутун, да 
склучат договор за испорака на суров тутун во 
лист со работна организација што се занимава со 
обработка на тутун. 

Во пријавата од ставот 1 на овој член мора 
особено да се означи бројот :та засадените стракови, 
површината на земјиштето и сортата на засаде-
ниот тутун. 

Член 6 
Производителите на суров тутун во лист се 

должни на организацијата со која склучиле договор 
за производство и испорака на тутун, да и овозмо-
жат проценување на суровиот тутун во лист во 
текот на вегетацијата, заради утврдување на коли-
чините што ќе се преземат. 

Проценувањето на квалитетот на произведениот 
суров тутун во лист се врши при неговото презе-
мање, според единствени мерила. 

Член 7 
Со закон на републиката може да се определи 

да можат на определено подрачје да се произве-
дуваат само определени тутунови сорти и типови. 

Член 8 
Одредбите за производството на суров тутун 

во лист не се однесуваат на научните установи што 
произведуваат тутун за научни и опитни цели. 

II. Обработка, преработка и промет на суров 
тутун во лист 

Член 9 
Произведениот суров тутун во лист мора да се 

обработи. 
Сиот произведен суров тутун во лист работната 

организација од членот 2 на овој закон е должна 
да и го испорача на работната организација што се 
занимава со обработка на суров тутун во лист со 
која склучила договор (член 5 став 2), ако самата 
не се занимава со обработка на суров тутун во 
лист, а граѓаните и граѓанските правни лица — на 
работната организација со коЈа склучиле договор 
за производство на тутун. 

Член 10 
Со обработка на суров тутун во лист можат 

да се занимаваат само работните организации што 
ги исполнуваат условите пропишани за вршење на 
таа дејност. 

Член 11 
Како обработка на суров тутун во лист се под-

разбира средувањето и ферментацијата на тутун 
како и други дејствија во технолошкиот процес. 

Обработката од ставот 1 на овој член се врши 
по постапката и на начинот пропишан со југосло-
венски стандарди. 

Член 12 
Обработениот суров тутун во лист мора да им 

се испорача на работните организации што се за-
нимаваат со преработка на тутун. 

Обработуваните на тутун можат обработениот 
суров тутун во лист да го извезуваат сами ако ги 
исполнуваат условите за занимавање со надворе-
шнотрговска дејност, или да го извезуваат преку 
работна организација што се занимава со надво-
решнотрговска дејност или заради извоз да и го 
продадат на работна организација што се занима-
ва со надворешнотрговска дејност. 

Член 13 
Со преработка на тутун можат да се занима-

ваат работните организации што ги исполнуваат 
условите определени со посебни прописи. 
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III. Надзор 

Член 14 
Надзор над спроведувањето на овој закон и 

прописите донесени врз основа на него, во поглед 
на одредбите за производството и обработката на 
суров тутун во лист, врши органот надлежен за 
работите на земјоделската инспекција. 

Надзор над спроведувањето на овој закон и 
прописите донесени врз основа на него, во поглед 
на одредбите за прометот на суров и обработен 
тутун во лист, вршат органите на пазарната ин-
спекција, според посебни прописи. 

Член 15 
Ако органот надлежен за работите на земјо-

делската инспекција на потесна општествено-по-
литичка заедница не изврши некоја од работите 
од својата надлежност, таа работа може да ја из-
врши сојузниот орган надлежен за работите на 
земјоделската инспекција, со тоа што надоместо-
кот за извршување на таа работа да може да го 
наплати од органот чиј инспектор бил должен да 
ја изврши таа работа. 

Член 16 
Земјоделскиот инспектор, покрај овластува-

њата што ги има според општите прописи за орга-
ните надлежни за работите на земјоделската ин-
спекција, е овластен и: 

1) да врши преглед на земјиштето на кое се 
произведува или ќе се произведува тутунов расад 
или тутун во лист; 

2) да врши преглед на тутуновиот расад и на 
тутунот во лист за време на вегетацијата; 

3) да нареди да се уништи тутуновиот расад 
или тутунот во производство ако производителот 
не склучил договор за производство и испорака на 
тутун во кооперација (чл. 2 и 4), односно ако рабо-
тната организација не му поднесла на надлежниот 
општински орган пријава за производството на ту-
тун (член 5), а не го стори тоа ниту во рок што ќе 
го определи земјоделскиот инспектор; 

4) да врши преглед на книгите, договорите и 
други документи на производителите и обработу-
ваните на тутун; 

5) да собира податоци и известувања од од-
говорни лица, сведоци, вештаци и други лица, кога 
е тоа потребно; 

6) да врши и други работи кои со закон или 
посебни прописи се ставени во неговата надлеж-
ност. 

Работните организации, други правни лица и 
граѓани чија работа подлежи на надзор од земјо-
делскиот инспектор се должни на овој да му ово-
зможат вршење надзор и да му ги даваат потреб-
ните податоци со кои располагаат. 

Член 17 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумар-

ство се грижи за унапредувањето на службата на 
земјоделската инспекција во врска со производство-
то и обработката на тутун на територијата на Југо-
славија, и врши надзор над работата на органите 
надлежни за работите на земјоделската инспекција 
во поглед на примената на овој закон и другите 
прописи донесени врз основа на него во работите од 
исклучивата надлежност на федерацијата или од 
интерес за целата земја. 

Член 18 
Кога земјоделскиот инспектор при вршење над-

зор ќе утврди дека пропис или мерка не е никако 
или не е правилно применета, тој ќе и нареди со 
решение на работната организација, на друго прав-
но лице односно граѓанин да ја отстрани во опреде-
лен рок утврдената неправилност, односно ќе из-
рече управна мерка ако за тоа е овластен. 

Жалбата против решението од ставот 1 на овој 
член не го задржува извршувањето на решението. 

Земјоделскиот инспектор може да го одложи 
извршувањето на решението против кое е изјавена 
жалба, ако поради одлагање не би настапила опас-
ност за луѓето или имотот или извршувањето би 
предизвикало штета која тешко може да се поправи. 

Член 19 
Кога земјоделскиот инспектор ќе утврди дека 

е со повредата на пропис сторен прекршок, стопан-
ски престап или кривично дело, тој е должен без 
одлагање да поднесе барање за поведување прекр-
шочна постапка односно да му поднесе пријава на 
јавниот обвинител за поведување постапка поради 
стопански престап односно кривично дело. 

Органот на кој му е поднесено барање за пове-
дување прекршочна постапка односно органот на кој 
му е поднесена пријава за поведување постапка по-
ради стопански престап или кривично дело, во сми-
сла на ставот 1 од овој член, е должен за резултатот 
на постапката да го извести органот чиј инспектор 
го поднесол барањето за поведување постапка. 

Против решението за прекршокот жалба може 
да изјави и органот чиј инспектор го поднесол ба-
рањето за поведување постапка. 

Член 20 
Земјоделскиот инспектор мора да ја има пропи-

шаната стручна спрема и мора да исполнува и други 
пропишани услови. 

Земјоделскиот инспектор мора да има легити-
мација со која се утврдува неговото својство на 
земјоделски инспектор. 

Стручната спрема и другите услови за сојузен 
земјоделски инспектор, како и образецот на легити-
мацијата, ги пропишува сојузниот секретар за зем-
јоделство и шумарство. 

IV. Казнени одредби 

Член 21 
Со парична казна до 10,000.000 динари, ќе се 

казни за стопански престап работна организација: 
1) ако при преземање на суров тутун во лист не 

врши проценување на квалитетот според единстве-
ни мерила (член 6); 

2) ако сиот произведен суров тутун во лист не 
и го испорача на работната организација што се за-
нимава со обработка на суров тутун во лист (член 9); 

3) ако бесправно се занимава со обработка на 
тутун (член 10); 

4) ако врши обработка на тутун по постапка и 
на начин противен на југословенските стандарди 
(член 11); 

5) ако со обработениот суров тутун во лист рас-
полага противно на одредбите од членот 12 на овој 
закон; 

6) ако бесправно се занимава со преработка на 
тутун (член 13). 

За стопанскиот престап од ставот 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во работната орга-
низација со парична казна до 300.000 динари. 

Член 22 
Со парична казна до 5,000.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација ако на надлеж-
ниот орган не му го пријави производството на ту-
тун или не му го пријави во определениот рок (член 
5 став 1). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во работната организација 
со парична казна до 200.000 динари. 

Член 23 
Со парична казна до 1,000.000 динари, ќе се 

казни за прекршок работна организација: 
1) ако произведе тутун во стопанска соработка 

со друга работна организација или со граѓанин или 
граѓанско правно лице, а не склучила договор зќ 
тоа производство (чл. 2 и 4); 
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2) ако не склучи договор за испорака на суров 
тутун во лист со работна организација што се за-
нимава со обработка на тутун (член 5 став 2). 

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 
за прекршокот од ставот 1 на овој член и одговор-
ното лице во работната организација. 

Член 24 
Со парична казна до 300 000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација: 
1) ако не му овозможи на земјоделскиот инспек-

тор вршење надзор или не му даде потребни пода-
тоци со кои располага (член 16); 

2) ако не постапи според решението на земјодел-
скиот инспектор со кое и е наредено отстранување 
на недостатоците иии неправилностите или презе-
мање определена м^рка или П е забрането некое 
чинење (член 18). 

Со парична казна до 50 ООО динари, ќе се казни 
за прекршокот од ставот 1 на овој член и одговор-
ното лице во работната организација. 

Член 25 
Со парична казна до 1,000 ООО динари ќе се казни 

за прекршок граѓанско правно лице: 
1) ако произведе суров тутун во лист без до-

говор за производство (член 4); 
2) ако сиот произведен суров тутун во лист не 

и го испорача на работната организација со која е 
склучен договорот за производство на тутун (член 9); 

3) ако стори некое од дејствијата од членот 21 
став 1 точ 3 и 6 и членот 24 став 1 на овој закон. 

Со парична казна до 100 ООО динари ќе се казни 
за прекршокот од ставот 1 на овој член и одговор-
ното лице во граѓанското правно лице. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни граѓанин со парична казна до 400.000 динари 
а покрај паричната казна, може да му се изрече 
и казната затвор до 30 дена, ако прекршокот е сто-
рен под особено отежителни околности или ако со 
него се предизвикани особено тешки последици. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 26 
Сојузниот секретар за земјоделство и шумар-

ство ќе пропише, во согласност со с о б н и о т секре-
тар за трговија, единствени мерила за проценување 
на квалитетот на суровиот тутун во лист. 

Член 27 
Работните организации што се занимаваат со 

обработка на суров тутун во лист се должни во рок 
од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон да го усогласат своето работење со одредбите 
на овој закон, Во противно, го губат правото да се 
занимаваат со обработка на суров тутун во лист. 

Член 28 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Уредбата за производството и 
прометот на тутун („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
55/52) и Наредбата за склучување договори за про-
изводство и испорока на тутун („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/62 и 7/63 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/64 и 21/64). 

Член 29 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

186. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈАТА ЗА ПАТИШТА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за претпријатијата за патишта, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 25 февруари 1965 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 26 февруари 1965 гоч 
дина. 

П. Р. бр 173 
27 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со одредбата на членот 8 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот, Законот за прет-
пријатијата за патишта („Службен лист на ФНРЈ", 
бр 27/61 и 53/62) се усогласува со Уставот и во него 
се вршат измени и дополненија, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПАТИШТА 

Член 1 
Во Законот за претпријатијата за патишта на-

зивот на законот се менува и гласи: 
„Основен закон за претпријатијата за патишта". 

Член 2 
Членот 1 се менува и гласи: 
„Искористувањето, одржувањето и реконструк-

цијата на јавни патишта ги вршат претпријатија за 
патишта. 

Претпријатијата за патишта можат да вршат и 
изградба на јавни патишта." 

Член 3 
Во членот 8 ст 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Претпријатијата за патишта од територијата на 

републиката можат, согласно со закон, да форми-
раат заедница на претпријатијата за патишта. 

Со закон на републиката може да се пропише 
задолжително здружување на претпријатијата за 
патишта во заедница на претпријатијата за па-
тишта." 

Во ставот 3 зборовите: „јавен друмски сообра-
ќај" се заменуваат со зборовите: „јавен превоз во 
друмскиот сообраќај" 

Ставот 4 се брише. 
Член 4 

Чл. 9 и 10 се бришат. 
Член 5 

Во членот 11 став 1 зборовите: „одржување, ре-
конструкција и изградба" се заменуваат со зборо-
вите: „искористување, одржување и реконструк-
ција". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Со закон на републиката може да се предвиди 

основање претпријатија за патишта за искористува-
ње, одржување и реконструкција на јавни патишта 
од одделни категории на определена мрежа од јавни 
патишта (член 3)." 

Ст. 3, 4 и 5 се бришат. 
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Член 6 
Чл. 12 и 13 се бришат. 

Член 7 
Во членот 14 ставот 2 се брише 

Член 8 
Во членот 15 став 1 зборовите: „одронување, ре-

конструкција и изградба" се заменуваат со зборо-
вите: „искористување, одржување и реконструк-
ција". 

Во ставот 2 по зборот: „занимава" се додаваат 
зборовите: „со изградба на јавни патишта како". 

Во ставот 3 по зборот: „организации" се дода-
ваат зборовите: „или органи", а зборовите: „одржу-
вањето, реконструкцијата и изградбата" се замену-
ваат со зборовите: „искористувањето, одржувањето 
и реконструкцијата". 

Член 9 
Чл. 16 и 17 се бришат 

Член 10 
Во членот 19 ставот 2 се менува и гласи: 
„Претпријатието за патишта е должно со про-

грамата на работите и со претсметката на трошоци-
те првенствено да предвиди потребни работи за одр-
жување на патишта во состојба која овозможува 
безбеден и несмеќаван сообраќај на нив (чл. 37 и 38 
став 1 од Основниот закон за јавните патишта) и да 
обезбеди средства за изведување на тие работи." 

Член 11 
Членот 20 се брише. 

Член 12 
Во членот 22 ставот 4 се менува и гласи: 
„Со закон на републиката можат да се предви-

дат мерила по кои средствата од ставот 1 на овој 
член ќе се употребат за одделни категории патишта, 
водејќи сметка за должината и состојбата на од-
делни категории јавни патишта и за густината на 
сообраќајот на нив." 

Член 13 
Во членот 24 став 2 зборовите: „став 7" се заме-

нуваат со зборовите: „став 2", 

Член 14 
Во членот 26 во уводната реченица зборовите: 

„политичкотериторијалните единици" се заменуваат 
со зборовите: „општествено-политичките заедници". 

Тон. 3 до 7 се бришат. 
Досегашната точка 8 станува точка 3. 
Во досегашната точка 9, која станува точка 4, 

зборовите: „политичкотеритори јал ната единица" се 
заменуваат со зборовите: „општествено-политичката 
заедница". 

Член 15 
Во членот 27 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„Надоместокот од ставот 1 на овој член не се 

плаќа: 
1) за друмски моторни возила на единиците или 

установите на Југословенската народна армија; 
2) за патнички автомобили и моторцикли на вое-

ните инвалиди од војните од чл. 51 на Законот за 
воените инвалиди од војните („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/63), на мирновремените воени инва-
лиди на кои се однесуваат одредбите од членот 51 
на Законот за воените инвалиди од војните — во 
смисла на членот 4 од Законот за мирнодопските 
воени инвалиди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
104/46, 106/47 и 42/59) и на инвалидите на трудот со 
80 или повеќе проценти телесно оштетување или 
кај кои постои телесно оштетување што има за по-
следица неспособност на долните екстремитети 
(нозе) од 60 или повеќе проценти, ако возилото слу-
жи за нивен личен превоз." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, збо-х 
ровите: „народната република" се заменуваат со 
зборот: „републиката". 

Член 16 
Во членот 28 зборовите: „народната република" 

се заменуваат со зборот: „републиката", а зборовите: 
„точ. 1 до 8" — со зборовите: „точ. 1 до 4". 

Член 17 
Во членот 29 ставот 2 се менува и гласи: 
„Средствата од ставот 1 на овој член опште-

ствено-политичката заедница може да ги употреби 
за реконструкција и изградба на јавни патишта, ако 
претходно обезбедила средства за одржување на 
оние јавни патишта што претпријатието за патишта 
не може со свои средства да ги одржува во состојба 
која овозможува безбеден и несмеќаван сообраќај 
на нив." 

Член 18 
Во членот 30 зборовите: „народната република" 

се заменуваат со зборот: „републиката", а зборовите: 
,,тон. 1 до 8" - со зборовите: „точ. 1 до 4". 

Член 19 
Чл. 31, 32, 34, 35 и 36 се бришат. 

Член 20 
Членот 37 се менува и гласи: 
„Ако одделни категории патишта на определена 

мрежа на јавни патишта не сочинуваат основни 
средства на претпријатието за патишта, соодветниот 
дел приходи од чл. 21 и 26 на овој закон и припаѓа 
на општествено-политичката заедница што ги опре-
делила категориите на тие патишта. 

Приходите од ставот 1 на овој член општестве-
но-политичката заедница може да ги користи само 
за одржување, реконструкција и изградба на јавни 
патишта што ,не се основни средства на претпри-
јатие за патишта." 

Член 21 
Членот 38 се брише. 

Член 22 
Чл. 39 и 40 се менуваат и гласат: 

„Член 39 
Заедницата на претпријатијата за патишта се 

грижи за усогласувањето и унапредувањето на ра-
ботата на работните и други организации здружени 
во заедницата, врши работи од заеднички интерес 
за организациите здружени во заедницата, како и 
други работи определени со овој закон и други про-
писи. 

Заедницата на претпријатијата за патишта е 
правно лице. 

Член 40 
Средствата на заедницата на претпријатијата за 

патишта се формираат, согласно со законот, од при-
донесот на работните и други организации здруже-
ни во заедницата. 

Придонесот од ставот 1 на овој член заедницата 
на претпријатијата за патишта може да го употреби 
за подмирување на личните, материјалните и функ-
ционалните издатоци, за фондот на заедничката 
потрошувачка и за извршување на други обврски 
засновани врз закон." 

Член 23 
Чл. 41 до 53 се бришат. 

Член 24 
Во членот 54 став 1 зборовите: „од 100.000 до 

1,000.000 динари" се заменуваат со зборовите: „од 
300.000 до 5,000.000 динари", а зборовите: „стопанска 
организација или установа" — со зборовите: „ра-
ботна организација". 

Во ставот 2 зборовите: „од 10.000 до 100.000 ди-
нари" се заменуваат со зборовите: „од 20.000 да 
200.000 динари", а зборовите: „во претпријатието за 
патишта, во друга стопанска организација или уста, 
нова" — со зборовите: „во претпријатието за пати-
шта или друга работна организација". 
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Член 25 
Членот 55 се брише. 

Член 26 
По членот 58 се додава нов член 58а. кој гласи: 
„Ако на определен јавен пат или дел од Јавен 

пат, кој сочинува основно средство на претпријатие 
за патишта, надлежниот орган му го укине свој-
ството на јавен пат (член 8 од Основниот закон за 
Јавните патишта), или ако таков пат односно дел 
од таков пат поради измена на категоријата или од 
други причини го загуби својството на основно сред-
ство, претпријатието за патишта ќе го брише тој 
пат односно дел од тој пат од своите основни сред-
ства, а за неамортизираниот дел на вредноста ќо 
го намали својот деловен фонд." 

Член 27 
Во членот 61 став 1 зборовите: „според тар. бр, 

146 и 147 од Законот за административните такси" 
се заменуваат со зборовите: „според одредбите на 
Основниот закон за административните такси". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Средствата од с.тавот 1 на овој член се кори-

стат за студии, изработка на техничка документа-
ција за патишта од I и И ред и за изработка на 
технички прописи од областа на јавните патишта, 
според програмата за користење на тие средства 
што ја донесува сојузниот секретар за сообраќај и 
врски, во согласност со сојузниот секретар за фи-
нансии." 

Ставот 3 се брише. 

Член 28 
Во другите одредби на законот зборовите: „на-

родната република" се заменуваат со зборот: „ре-
публиката", зборовите: „политичкотериторијалната 
единица" — со зборовите: „општествено-политичката 
заедница", во соодветно членување. 

Член 29 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениов 
текст на Основниот закон за претпријатијата за па-
тишта. 

Член 30 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денон 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

187. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕЛОВНИ-

ТЕ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за деловните згради и простории, што 
го усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 25 февруари 1965 година и на сед-
ницата на Организационо-политичкиот собор од 27 
февруари 1965 година. 

П. Р. бр. 186 
1 март 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот, Законот за деловните 
згради и простории („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/59, 48/59 и 12/62) се усогласува со Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и 
во тој закон се вршат измени и дополненија, кои 
гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ 

Член 1 
Во Законот за деловните згради и простории, во 

членот 1 ставот 1 се менува и гласи: 
„Со деловните згради и простории во опште-

ствена сопственост управуваат работните и други 
самоуправни организации и државните органи." 

Член 2 
Членот 3 се бр-ише. 

Член 3 
Во членот 4 ставот 2 се менува и гласи: 
„Зградите што спаѓаат во основните средства 

на роботните и други самоуправни организации се-
когаш се сметаат како деловни згради." 

Во ставот 3 зборовите: „општинскиот народен 
одбор" се заменуваат со зборовите: „собранието на 
општината". 

Член 4 
Членот 5 се брише. 

Член 5 
Во членот 6 став 2 зборовите: „стопанските ор-

ганизации, општествените организации, здружени-
ја на граѓани, државните органи, установите" се за-
менуваат со зборовите: „работните и други само-
управни организации, општествено-политичките ор-
ганизации, здруженијата на граѓани, државните ор-
гани". 

Член 6 
Во членот 7 став 1 зборовите: „Општинскиот 

народен одбор" се заменуваат со зборовите: „Собра-
нието на општината". 

Во ставот 2 зборовите: „општинскиот народен 
одбор на седници на обата собора" се заменуваат со 
зборовите: „собранието на општината", а зборовите: 
„општествените организации" — со зборовите: „оп-
штествено-политичките организации". 

Ставот 3 се брише. 

Член 7 
Во членот 11 ставот 2 се менува и гласи: 
„Општинското собрание може да пропише из-

носот на закупнината да не може да биде понизок 
од износот кој се добива со примена на начелата за 
утврдување на станарината." 

Член 8 
Во членот 12 ставот 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 9 
Членот 13 се брише. 

Член 10 
Во членот 15 зборовите: „органот на управата 

на народн,иот одбор" се заменуваат со зборовите: 
„органот на управата на општинското собрание". 

Член 11 
Во членот 17 став 1 зборовите: „општинскиот 

народен одбор" се заменуваат со зборовите: „со-
бранието на општината", а зборовите: „околискиог 

народен одбор'4 — со зборовите: „собранието на 
околијата". 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Во ставот 2 зборовите: „околискиот народен 
одбор" се заменуваат со зборовите: „собранието на 
околијата", а зборовите: „општинските народни од-
бори" — со зборовите: „собранијата на општините". 

Член 12 
Називот на главата: „И Управување со деловни-

те згради" и чл. 18 до 25 се бришат. 

Член 13 
Во членот 26 зборовите: „стопанска организаци-

ја" се заменуваат со зборовите: „работна организа-
ција", а зборовите: „стопанска организација поли-
тичко-територијална единица, установа што има 
својство на правно лице, општествена организација, 
други" се заменуваат со зборовите: „работна орга-
низација, општествено-политичка заедница, опште-
ствено-политичка организација,". 

Член 14 
Членот 27 се брише. 

Член 15 
Во членот 28 зборовите: „Општествената органи-

зација" се заменуваат со зборовите: „Општествено-
-политичката организација". 

Член 16 
Во членот 29 зборовите: „општествени органи-

зации" се заменуваат со зборовите: „општествено-
-политички организации". 

Член 17 
Членот 30 се менува и гласи: 
„Деловните простории на кои имаат право на 

сопственост, граѓаните можат да ги даваат во закуп. 
Деловната просторија, што му е оставена во 

сопственост според Законот за национализација на 
наемните згради и на градежното земјиште заради 
вршење на неговата дозволена деловна или друга 
дејност, граѓанинот може да ја даде во закуп на 
определено време ако е повикан на воена должност 
или ако е спречен со болест или со некоја друга 
оправдана причина за извесно време да ја врши 
свотата деловна или друга дејност во таа просто-
рија 

Ограничувањето од претходниот став не се при-
менува на деловните простории како што се мали 
магацини и мали визби, гаражи и стопански (еко-
номски згради кои според Законот за национали-
зација на наемните згради и на градежното зем-
јиште се оставени во сопственост на сопственикот." 

Член 18 
Членот 31 се брише. 

Член 19 
Во членот 33 став 1 зборовите: „односно упра-

вата на зградата" се бришат. 
Ставот 2 се брише. 
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3. 

Член 20 
Називот на главата: „IV Давање деловни про-

стории во закуп по пат на наддавање" и чл. 41 до 48 
се бришат. 

Член 21 
Во членот 67 став 1 зборовите: „Општинскиот 

народен одбор на седници на обата собора" се за-
менуваат со зборовите: „Собранието на општината". 

Во ставот 3 зборовите: „според начелата пропи-
шани во одредбите од главата IV на овој закон" се 
бришат. 

Во ставот 4 зборовите: „општествени организа-
ции" се заменуваат со зборовите: „општествено-по-
литичк,и организации", а зборовите: „советот на оп-

штинскиот народен одбор надлежен за станбените 
работи" — со зборовите: „собранието на општината". 

Ставот 5 се брише. 
Досегашниот став 6 станува став 5. 

Член 22 
Членот 77 се брише. 

Член 23 
Чл. 81 и 88 се бришат. 

Член 24 
Во членот 8, членот 10 став 2, членот 12 став 1, 

членот 79 став 3 и членот 89 став 2 зборовите: „Оп-
штинскиот народен одбор на седници на обата из-
бора" се заменуваат со зборовите: „Собранието на 
општината". 

Член 25 
Во членот 35 став 4 и членот 36 став 2 зборови-

те: „општинскиот народен одбор" се заменуваат со 
зборовите: „собранието на општината". 

Член 26 -
Во членот 38 став 2, членот 65 став 3, членот 68 

став 4 и членот 73 став 2 зборовите: „околискиот 
суд" се заменуваат со зборовите: „општинскиот суд". 

Член 27 
Се овластува Законодавно-правната комисја на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законот за деловните згради и простории. 

Член 28 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

188. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА РАДИОДИФУЗНИТЕ СТАНИЦИ 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
радиодифузните станици, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 16 
февруари 1965 година и на седницата на Просветно-
културниот собор од 5 март 1965 година. 

П. Р. бр. 188 
8 март 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РАДИОДИФУЗ-

НИТЕ СТАНИЦИ 

Член 1 
Во Законот за радиодифузните станици („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/55) во членот 42 став 1 
зборот: „пропишаната" се брише. 

Ставот 2 се брише. 
Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престанува да важи одредбата на точката 1 од ста-

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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вот 1 на членот 1 од Уредбата за пренесување ра-
ботите во надлежност на Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за информации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/60). 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

189. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АВТОР-

СКОТО ПРАВО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за авторското право, што го усвои Со-
јузната скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор од 25 февруари 1965 година и на седницата на 
Просветно-културниот собор од 5 март 1965 година. 

П. Р. бр. 189 
8 март 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со одредбата од членот 8 на Уставниот 
закон за спроведување на Уставот, Законот за ав-
торското право („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/57) 
се усогласува со Уставот и во него се вршат измени 
и дополненија, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 

ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО 

Член 1 
Во Законот за авторското право во членот 1 

зборот: „Заедницата" се заменува со зборовите: „Оп-
штествената заедница". 

Член 2 
Во членот 2 став 3 зборовите: „Федеративна На-

родна Република Југославија" се заменуваат со 
зборовите: „Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија". 

Член 3 
Во членот 14 став 1 зборот: „народна" и зборо-

вите: „автономна област" се бришат, а зборовите: 
„политичкотериторијална единица" се заменуваат со 
зборовите: „општествено-политичка заедница". 

Во ставот 2 зборовите: „установа, стопанска ор-
ганизација и сл." се заменуваат со зборовите: „ра-
ботна и друга организација". 

Член 4 
Во членот 15 став 2 зборовите: „работи на на-

родната одбрана" се заменуваат со зборовите: „на-
родна одбрана". 

Член 5 
Во членот 16 став 1 зборовите: „органот, уста-

новата, стопанската или општествената организа-
ција, како и друг работодавец" се заменуваат со 
зборовите: „државните органи, работната и друга 
организација". 

Член 6 
Во членот 17 став 1 зборот: „работодавецот" се 

заменува со зборовите: „државниот орган, работ-
ната или друга организација во чија служба е со-
здадено делото". 

Во ст. 2, 3 и 4 зборот: „работодавецот" се заме-
нува со зборовите: „државниот орган, работната или 
друга организација". 

Член 7 
Во членот 18 ст. 1 и 2 зборот: „работодавецот" 

се заменува со зборовите: „државниот орган, работ-
ната или друга организација". 

Член 8 
Во членот 20 зборот: „работодавецот" се заме-

нува со зборовите: „државниот орган, работната или 
друга организација". 

Член 9 
Во членот 22 став 1 зборовите: „(академија, уни-

верзитет, факултет, институт, претпријатие, опште-
ствена организација и сл)" се бришат. 

Член 10 
Во членот 66 став 1 зборовите: „стопанската ор-

ганизација, установата со самостојно финансирање, 
општествената организација" се заменуваат со збо-
ровите: „работната и друга организација". 

Во ставот 2 зборовите: „стопанската организа-
ција, во установата со самостојно финансирање, во 
општествената организација" се заменуваат со збо-
ровите: ,.работната и друга организација". 

Член 11 
Во членот 70 ставот 1 се менува и гласи: 
„Ако сојузите на авторите не се спогодат за 

остварувањето на авторските права заеднички за 
поголем број СОЈУЗИ на автори, сојузниот секретар 
за просвета и култура определува кои сојузи на 
автори ќе се грижат за остварувањето на таквите 
авторски права. Сојузниот секретар за просвета и 
култура определува и кои сојузи на автори ќе се 
грижат за остварувањето на авторските права од 
оние авторски гранки што немаат свои сојузи." 

Член 12 
Членот 72 се брише. 

Член 13 
Во членот 75 ст. 2 и 3 зборовите: „народниот од-

бор" се бришат. 

Член 14 
До донесувањето на нов закон за авторското 

право, установите за заштита на авторските права 
што ги основале сојузите на автори ја продолжу-
ваат работата како установи. 

Статутот на установа за заштита на авторски 
права, пред конечното усвојување, им се доставува 
на мислење на сојузите на автори што ја основале 
установата. 

Општите акти за распределба на средствата о-
стварени од авторско право ги донесуваат сојузите 
на автори во согласност со закон и со други про-
писи. 

Сојузите на авторите за кои установата ги о-
стварува авторските права можат од неа да бараат 
извештаи за работата на остварување на нивните 
авторски права и да вршат увид во нејзиното ра-
ботење во поглед на примената на општите про-
писи за заштитата на авторското право, како и на 
примената на општите акти за распределба на сред-
ствата остварени од авторски права што ги донесле 
сојузите на авторите. 

Член 15 
Овој закон влегува ЕО сила осмиот ДОН од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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190. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТАТА 
НА ДОМАШНИОТ ФИЛМ И ЗА ОРГАНИТЕ НА 

ОПШТЕСТВЕНОТО САМОУПРАВУВАЊЕ ВО 
ОБЛАСТА НА ФИЛМОТ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за заштитата на домашниот филм и за 
органите на општественото самоуправување во о-
бласта на филмот, што го усвои Сојузната скупшти-
на на седницата на Сојузниот собор од 25 февру-
ари 1965 година и на седницата на Просветно-кул-
турниот собор од 5 март 1965 година. 

П. Р. бр. 187 
8 март 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со одредбата од членот 8 на Уставниот 
закон за спроведување на Уставот, Законот за за-
штитата на домашниот филм и за органите на оп-
штественото самоуправување во областа на филмот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/62) се усогласува 
со Уставот и во него се вршат измени и дополне-
нија, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАШТИТАТА НА ДОМАШНИОТ ФИЛМ И ЗА 
ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНОТО САМОУПРА-

ВУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА НА ФИЛМОТ 

Член 1 
Во Законот за заштитата на домашниот филм и 

за органите на општественото самоуправување во 
областа на филмот називот на законот се менува 
и гласи: 

„Основен закон за филмот". 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Организациите за прикажување на филмови 

се должни да прикажуваат определен број домашни 
филмови и да даваат определен број претстави на 
тие филмови. 

Бројот на домашните филмови што организа-
цијата за прикажување на филмови е должна, во 
смисла на ставот 1 од овој член, да го прикаже во 
текот на годината не може да биде помал од 10% 
од вкупниот број на домашни и странски играни 
филмови што го прикажала во претходната година, 
а бројот на претставите на домашни филмови не 
може да биде помал од 15% од вкупниот број на 
претставите што ги одржала во претходната година. 

Ако организацијата за прикажување на фил-
мови не ја изврши обврската пропишана во ст. 2 
и 3 на овој член, таа е должна да плати надоместок. 
Надоместокот се определува во паушален износ 
за секоја неодржана претстава на домашен филм, 
зависно од годишниот промет на организацијата. 

Се овластува сојузниот секретар за просвета и 
култура да донесува, во рамките на одредбите од 
овој член, а по прибавено мислење од заинтереси-
раните работни организации односно нивни здру-
женија и други организации, поблиски прописи за 
бројот на филмовите и бројот на претставите на до-

машни филмови што организациите за прикажува-
ње на филмови се должни да ги прикажат, за ви-
сочината на надоместоците за неизвршените об-
врски за прикажување на тие филмови и за на-
чинот на утврдувањето на тој надоместок. 

Надоместоците наплатени во смисла на овој 
член претставуваат приход на републиката и слу-
жат за унапредување на производството и прика-
жувањето на филмови." 

Член 3 
Во членот 4 став 2 зборовите: „Секретаријатот 

на Сојузниот извршен совет" се заменуваат со збо-
ровите: „Сојузниот секретар". 

Член 4 
Во членот 5 зборовите: „за стопанските орга-

низации" се бришат, а на крајот точката се заме-
нуваат со запирка и се додаваат зборовите: „кои 
учествуваат во управувањето со работите од посе-
бен општествен интерес определени со овој закон." 

Член 5 
Во членот 6 ставот 3 се брише. 
Во ставот 5 зборот: „правила" се заменува со 

зборот: „статут". 
Во ставот 6 зборот: „правилата" се заменуваат 

со зборот: „статутот". 
Во ставот 7 зборовите: „ст. 2 и 3" се заменуваат 

со зборовите: „ставот 2". 
Ставот 8 се менува и гласи: 
„Арбитражната комисија ја сочинуваат по 

двајца претставници што ќе ги определат работнич-
киот совет и филмскиот совет и претседател кого 
го определуваат спогодбено тие совети. Ако работ-
ничкиот и филмскиот совет не се спогодат за тоа 
претседателот на арбитражната комисија го опре-
делува републичкиот орган за работите на кул-
турата." 

Член 6 
Во членот 7 став 3 зборот: „правила" се заме-

нува со зборот: „статут", а во ставот 4 зборот: „пра-
вилата" со зборот: „статутот". 

Во членот 8 ст. 4 и 5 зборот: „правилата" се за-
менува со зборот: „статутот". 

Член 7 
Во членот 9 зборовите: „советот на општин-

скиот народен одбор надлежен за работите на кул-
турата заради конечна одлука" се заменуваат со 
зборовите: „арбитражната комисија". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Одредбите од членот 6 став 8 согласно се при-

менуваат во случај на спор од ставот 1 на овој 
член. Ако работничкиот совет на претпријатието 
и советот за избор на филмови односно советот за 
програма не се согласат за избор на претседател 
на арбитражната комисија, претседателот го опре-
делува надлежниот општински орган." 

Член 8 
Во членот 10 став 1 зборовите: „републичкиот 

совет надлежен за работите на културата" се за-
менуваат со зборовите: „надлежниот републички 
орган", а зборовите: „советот на општинскиот на-
роден одбор надлежен за работите на културата" 
се заменуваат со зборовите: „општинското со-
брание". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Членовите на советот се именуваат од редо-

вите на граѓани претставници на општествената за-
едница. Во советот влегуваат определен број чле-
нови што ќе ги избере работната заедница од сво-
јата средина." 

Во ставот 4 зборовите: „работниот колектив" се 
заменуваат со зборовите: „работната заедница", а 
зборот: „правилата" — со зборот: „статутот". 

Член 9 
Во членот 12 став 2 зборот: „општествените" се 

заменуваат со зборот: „другите". 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Член 10 
Членот 13 се менува и гласи: 
„Сојузната комисија за преглед на филмови (во 

понатамошниот текст: Комисијата) има најмалку 25 
членови. 

Претседателот и членовите на Комисијата ги 
именува СОЈУЗНИОТ секретар за просвета и култура 
од редовите на културните и други јавни работ-
ници и од претставници на соодветните државни 
органи и заинтересираните работни и други орга-
низации. 

Претседателот и членовите на Комисијата се 
именуваат на две години. 

Секоја година се разрешува од должност една 
половина од членовите на Комисијата и на нивното 
место се именуваат нови членови." 

Член 11 
По членот 13 се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 
„Член 13а 

За давање одобрение за јавно прикажување на 
филм Комисијата решава во совет составен од пет 
до седум членови на Комисијата. 

Советот на Комисијата одлучува со мнозинство 
на гласовите на своите членови. 

Ако советот на Комисијата не го одобри јавното 
прикажување на филм, може во рок од 15 дена од 
денот на приемот на решението да ќ се поднесе при-
говор на Комисијата. 

За приговорот решава Комисијата. 
Комисијата е должна да донесе решение во рок 

од 30 дена од денот на приемот на приговорот. 
Комисијата и советот на Комисијата се должни 

писмено да ги образложат своите решенија. 

Член 136 
Комисијата полноважно решава во седници на 

кои присуствуваат најмалку две третини од нејзи-
ните членови. 

Комисијата ги донесува своите заклучоци со 
мнозинство на гласовите на присутните членови. 

Член 13в 
За вршење стручни, технички и администра-

тивни работи Комисијата има потребен број работ-
ници.4" 

Член 12 
Во членот 17 став 1 по зборот: „увоз" се дода-

ваат зборовите: „или промет". 

Член 13 
Во членот 18 став 3 зборовите: „Секретаријатот 

на Сојузниот извршен совет" се заменуваат со збо-
ровите: „сојузниот секретар", а зборот: „опште-
ствени" — со зборот: „други". 

Член 14 
Во членот 19 став 3 зборовите: „Советот на 

филмската индустрија" се заменуваат со зборо-
вите: „Советот за кинематографија на Сојузната 
стопанска комора". 

Член 15 
Во членот 21 ст. 1 и 3 се бришат. 

Член 16 
По членот 23 се додава нов член 23а, кој гласи: 

„Член 23а 
Југословенската кинотека не пресметува и не 

плаќа интерес на деловниот фонд, придонес од до-
ходот, придонес од прометот на филмови и придо-
нес од надоместоците за изнајмени увезени фил-
мови." 

Член 17 
Во членот 24 ст. 1 и 2 зборот: „стопанската" се 

заменува со зборовите: „работната или друга". 
Во членот 25 ст. 1, 2 и 3 зборот: „стопанската" 

се заменува со зборовите: „работната или друга". 

Во членот 28 став 1 зборовите: „сојузниот Др-
жавен секретаријат" се заменуваат со зборовите: 
,сојузниот секретар", а зборовите' „Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет" — со зборовите: „со-
јузниот секретар". 

Член 18 
Членот 29 се брише. 

Член 19 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Одлуката за заедничко производство (копро-

дукција) на филм („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
33/57); 

2) Одлуката за аматерското снимање на фил-
мови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/57); 

3) Одлуката за условите под кои задружните и 
стопанските организации можат да се занимаваат 
со прикажување на филмови за комерцијални цели 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/57); 

4) Наредбата за условите под кои установите 
и општествените организации можат да прикажува-
ат филмови и за лица што не се нивни работници и 
службеници односно членови („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/57); 

5) Уредбата за Сојузната комисија за преглед 
на филмови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/62); 

6) Уредбата за Советот за филм („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 3/58 и 12/59); и 

7) Уредбата за ангажирањето и наградувањето 
на лицата што учествуваат во снимање и изработка 
на филмови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/52). 

Одлуката за прикажување на домашни филмови 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/57 и 24/59) и На-
редбата за бројот на домашните филмови што тре-
ба да се прикажат во текот на годината односно 
за бројот на претставите на кои домашни филмови 
треба да се прикажат во текот на годината („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 47/62) остануваат во важ-
ност до донесувањето на прописите од членот 2 на 
овој закон, а Одлуката за давање одобренија на 
странски производители за снимање на филмови на 
територијата на Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/57) — до донесувањето на прописите 
од членот 28 став 1 на овој закон. 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

191. 
Врз основа на членот 175 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 16 февруари 1965 година^? на седницата 
на Просветно-културниот собор од 5 март 1965 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И 
УСЛОВИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКАТА НА 
ОПРЕМА ЗА Ш СТАПА НА ИЗГРАДБАТА НА 
ОСНОВНАТА МРЕЖА НА ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРЕ-

ДАВАТЕЛИ И ТЕЛЕВИЗИСКИ ВРСКИ ВО 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за начинот и условите за финан-
сирање набавката на опрема за III етапа на из-
градбата на основната мрежа на телевизиски пре-
даватели и телевизиски врски во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/63) во точката 3 
став 1 по зборот: „добавувачи" се додава зборот: 
„првенствено". 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од Одредбата на ставот 1 од оваа 

точка, Југословенската инвестициона банка може во 
оправдани случаи да дава согласност и на договори 
за увоз на опрема со пократок рок за исплата." 
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Во досегашниот став 2, кој станува став 3, збо-
ровите' „ставот 1" се заменуваат со зборовите: 
.„ст. 1 и 2". 

2. Точката 4 се менува и гласи: 
„Заради обезбедување средства за полагање ди-

нарската противвредност, во смисла на членот 14 од 
Уредбата за кредитните работи со странство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр, 27/61 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/63), за опремата што се увезува со 
користење на странски кредит според оваа одлука, 
Југословенската инвестициона банка ќе им одобри 
на радио-станиците и на радио-телевизиските ста-
ници динарската противвредност, намалена за а-
вансот и меѓуплаќањата, да можат да ја полагаат 
и по извршениот увоз на опрема, а најдоцна на 
триесет дена пред стасаноста на отплатите на 
странските кредити." 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 228 
8 март 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател 
на Просвегно-културниот Претседател 

собор, на Сојузниот собор, 
Никола Секулиќ, с. р Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

192. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 и членот 236 
став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, на предлог од Сојузниот из-
вршен совет, Сојузната скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 12 март 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОЈУЗНИ СЕКРЕТАРИ И 

ДРУГИ СОЈУЗНИ ФУНКЦИОНЕРИ 

1. Се разрешуваат од должноста на сојузен се-
кретар: 

Филип Бајковиќ, сојузен секретар за индустрија, 
Марин Цетиниќ, сојузен секретар за сообраќај 

и врски, 
Драгутин Косовац, сојузен секретар за трговија, 
Воин Лукиќ, сојузен секретар за внатрешни 

работи, 
Мома Марковиќ, сојузен секретар за здравство 

и социјална политика, 
Зоран Полич, сојузен секретар за буџет и орга-

низација на управата, 
Арнолд Рајх, сојузен секретар за правосудство, 
Вилко Винтерхалтер, сојузен секретар за ин-

формации, 
Трајче Труј оски, сојузен секретар за законодав-

ство и организација, 
Хаки ја Поздерац, сојузен секретар за општи 

стопански работи. 
2. Се разрешуваат од должноста: 
Милка Куфрин, претседател на Сојузниот ко-

митет за туризам, 
Никола Минчев, генерален директор на Сојуз-

ниот завод за стопанско планирање. 
3. Се разрешуваат од должноста на заменик 

сојузен секретар: 
Едо Брајник, заменик сојузен секретар за вна-

трешни работи, 
Винко Хафнер, заменик сојузен секретар за ин-

дустрија. 

4. На функционерите што со оваа одлука се раз-
решуваат им престанува функцијата на денот на 
влегувањето во сила на Законот за сојузните органи 
на управата. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 359 
12 март 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

193. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 и членот 
236 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, на предлог од Сојуз-
ниот извршен совет, Сојузната скупштина, на сед-
ницата на СОЈУЗНИОТ собор од 1 2 март 1 9 6 5 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗНИ СЕКРЕТАРИ И 

ДРУГИ СОЈУЗНИ ФУНКЦИОНЕРИ 

1. Се именуваат за сојузни секретари: 
Хакија Поздерац, досегашен сојузен секретар 

— за сојузен секретар за индустрија и трговија, 
Милијан Неоричиќ, досегашен претседател на 

Собранието на град Белград — за сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милан Мишковиќ, досегашен член на Изврш-
ниот совет на Ср Хрватска — за сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Милорад Зориќ, досегашен директор на Сојуз-
ниот завод за социјално осигурување — за сојузен 
секретар за правосудство. 

Драгутин Косовац, досегашен сојузен секретар 
— за сојузен секретар за здравство и социјална по-
литика, 

инж. Густав Влахов, досегашен амбасадор во 
Државниот секретаријат за надворешни работи — 
за сојузен секретар за информации. 

2. Се именуваат: 
др Јоже Брилеј, член на Сојузниот извршен со-

вет — за претседател на Сојузниот комитет за ту-
ризам, 

др Рикард Штајнер, досегашен директор на За-
водот за стопанско планирање на СР Хрватска -^ 
за генерален директор на Сојузниот завод за сто-
панско планирање. 

3. Се именуваат за заменици сојузни секретари: 
Винко Хафнер, досегашен заменик сојузен се-

кретар за индустрија — за заменик сојузен секретар 
за индустрија и трговија, 

Владимир Цериќ, досегашен државен потсекре-
тар во Сојузниот секретаријат за финансии — за 
заменик сојузен секретар за финансии, 

инж. Душан Илиевиќ, досегашен секретар за 
земјоделство и шумарство на АП Војводина — за 
заменик сојузен секретар за земјоделство и шу-
марство, 

Мирјана Крстипиќ, досегашен државен потсе-
кретар во Сојузниот секретаријат за просвета и кул-
тура — за заменик сојузен секретар за образование 
и култура. 

др Никола Георгиевски, досегашен републички 
секретар за здравство и социјална политика на СР 
Македонија — за заменик сојузен секретар за здрав-
ство и социјална политика, 
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Милисав Лукиќ, досегашен републички секре-
тар за внатрешни работи на СР Србија — за за-
меник сојузен секретар за внатрешни работи, 

Иво Сењановиќ, досегашен член на Извршниот 
совет на СР Хрватска — за заменик сојузен секре-
тар за сообраќај и врски. 

4 Функционерите што со оваа одлука се име-
нуваат стапуваат на должност на денот на влегу-
вањето во сила на Законот за сојузните органи на 
управата. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 361 
12 март 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

194. 

Врз основа на членот 12 став 1 во врска со 
членот 23 став 1 точка 4 и со членот 152 од Зако-
нот за изборот на сојузните пратеници, а бидејќи 
во Организационо-политичкиот собор на Сојузна-
та скупштина е упразнето пратеничко место во из-
борната единица 106 — Титово Ужице, донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР 

НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на сојузен пратеник за Организационо-полити-
чкиот собор на Сојузната ск,упштина во Изборна-
та единица 106 — Титово Ужице. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 7 

мај 1965 година. 
Бр. 010-554/1 

13 март 1965 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната Скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

195. 

Врз основа на членот 41 став 3 од Основниот 
закон за придонесите и даноците на граѓаните 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64) и членот 214 
став 2 од Законот за организацијата и финансира-
њето на социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/62), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ 

НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД 
НА РАБОТНИЦИТЕ 

I. Основни одредби 

Член 1 
Обврзник на придонесот од личниот доход од 

работен однос (во понатамошниот текст: придонесот 
од работен однос) и на основните придонеси за со-
цијално осигурување, како и на другите придоне-
си за социјално осигурување што се плаќаат од 
личниот доход, е работник што ќе оствари личен 
доход со работа кај државни органи, работни и дру-
ги организации и приватни работодавци, како и 
лице чие примање се изедначува со личниот доход 

од работен однос, ако со закон или прописи доне-
сени врз основа на закон не е пропишано поинаку. 

Исплатителот на личниот доход е должен при-
донесите од личниот доход да ги пресмета и да ги 
запре од личниот доход на одделен работник и да 
ги уплати кај Службата на општественото книго-
водство на начинот пропишан со закон, со прописи 
донесени врз основа на закон и со овој правилник. 

Член 2 
Како личен доход од кој се пресметува и се 

плаќа придонесот од работен однос, во смисла на 
членот 40 од Основниот закон за придонесите и 
даноците на граѓаните (во понатамошниот текст: 
Основниот закон) и од Одлуката за паричните при-
мања кои се сметаат како личен доход од кој се 
плаќа придонес од работен однос и за паричните 
примања кои претставуваат надоместок на фак-
тичните трошоци („Службен лист на СФРЈ", бр. 
51/64), се подразбира секое парично примање на 
работникот остварено со работа кај државни ор-
гани, работни и други организации и приватни ра-
ботодавци и секое парично примање што е изед-
начено со личниот доход од работен однос, без 
оглед на товар на кои средства се исплатува лич-
ниот доход од работен однос. 

Како личен доход од кој се пресметуваат и се 
плаќаат основни придонеси за социјално осигуру-
вање се подразбира личниот доход од кој, според 
Одлуката за личниот доход кој служи за утврду-
вање на пензискиот основ и плаќање на придоне-
сот („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65) и другите 
прописи со кои се утврдува основицата за плаќање 
на придонесот за социјално осигурување, се прес-
метуваат и се плаќаат придонесите за социјално 
осигурување, придонесот за додаток на деца и при-
донесот за запослување работници. 

Како остварен личен доход од работен однос 
се подразбира личниот доход од ст. 1 и 2 на овој 
член, кој на работникот му е исплатен или е ста-
вен во депозит во негова корист, ако од која и да 
било причина не му е извршена исплата во рокот во 
кој таа им е извршена на други работници. 

Член 3 
Како исплатител на личниот доход од работен 

однос, во смисла на членот 1 став 2 на овој пра-
вилник, се подразбираат државните органи, работ-
ните и други организации и приватните работодав-
ци, кои исплатуваат лични доходи од работен однос. 

Член 4 
Одредбите од овој правилник во поглед на пре-

сметувањето и уплатувањето на придонесот од лич-
ниот доход се однесуваат на исплатителите на лич-
ните доходи од работен однос и паричните примања 
изедначени со лични доходи од работен однос во 
смисла на членот 150 ст. 2 и 3 од Основниот закон 
и членот 145 точ. 1, 2, 3 и 5 од Законот за органи-
зацијата и финансирањето на социјалното осигу-
рување (во понатамошниот текст: Законот). 

Одредбите од овој правилник во поглед на пре-
сметувањето и плаќањето на придонесот од лич-
ниот доход се однесуваат и на примателите на лич-
ни доходи од работен однос и парични примања 
изедначени со личните доходи од работен однос, ако 
тие се должни самите да ги пресметуваат и да ги 
плаќаат придонесите од тие лични доходи (чл. 46 
и 49 на Основниот закон и член 145 точка 4 на За-
конот). 

Член 5 
Како придонеси од личниот доход, во смисла 

на овој правилник, се подразбираат: 
1) придонесот од работен однос; 
2) основните придонеси за социјално осигуру-

вање. 
Како придонес од работен однос се подразби-

раат: 
1) сојузниот придонес од личниот доход од ра-

ботен однос; 
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2) републичкиот придонес од личниот доход од 
работен однос; 

3) општинскиот придонес од личниот доход од 
работен однос. 

Како основни придонеси за социјално осигуру-
вање се подразбираат: 

1) основниот придонес за здравствено осигуру-
вање; 

2) основниот придонес за инвалидско осигуру-
вање; 

3) основниот придонес за пензиско осигуру-
вање; 

4) придонесот за додаток на деца; 
5) придонесот за запослување работници. 

Член 6 
Покрај придонесите од членот 5 на овој пра-

вилник се пресметуваат и се плаќаат, во смисла на 
Законот за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување, и следните придонеси за 
социјално осигурување: 

1) додаен придонес за здравствено осигурува-
ње (чл. 91 до 93 на Законот); 

2) додаен придонес за инвалидско осигурува-
ње (чл. 91 до 93 на Законот); 

3) посебен придонес за користење здравствена 
заштита во странство (член 147 став 2 на Законот); 

4) придонес за социјално осигурување опреде-
лен со републички прописи (член 149 на Законот); 

5) придонес за социјално осигурување за слу-
чај на несреќа при работата и заболување од про-
фесионална болест (член 20 став 1 на Законот за 
здравственото осигурување); 

6) вонреден придонес за здравствено осигурува-
ње (чл. 108 до 111 на Законот); 

7) посебен придонес за додаток на деца (член 
206 на Законот). 

Член 7 
Од личниот доход на одделен работник се прес-

метуваат и се плаќаат придонесот од работен однос 
(член 5 став 2) и основните придонеси за социјално 
осигурување (член 5 став 3), како и други придо-
неси за социјално осигурување што се плаќаат 
од личниот доход ако се пропишани. 

Придонесот од работен однос се пресметува по 
збирната стопа која важи на територијата на оп-
штината на која е седиштето на исплатителот на 
личниот доход, односно седиштето на деловната или 
погонската единица во која е остварен личниот до-
ход (член 23 на Основнот закон), а се распоредува 
на одделни општествено-политички заедници на кои 
тој придонес им припаѓа според учеството на сто-
пите на сојузниот, републичкиот и општинскиот 
придонес од личниот доход од работен однос во 
збирната стопа на придонесите од работен однос 
која важи на територијата на општината на која 
е живеалиштето на работникот. 

И. Утврдување на основицата за пресметување на 
придонесите од личниот доход 

Член 8 
Основицата за пресметување и плаќање на 

придонесот од работен однос ја сочинуваат парич-
ните примања од членот 2 став 1 на овој правилник. 

Основицата за пресметување и плаќање на ос-
новните придонеси за социјално осигурување ја со-
чинуваат личните доходи од членот 2 став 2 на овој 
правилник. 

Член 9 
Од личниот доход на одделен работник се прес-

метуваат и се плаќаат придонесите, и тоа: 
1) придонесот од работен однос (член 5 став 2) 

— со примена на збирната стопа на тој придонес 
добиена со собирање на стопите на сојузниот, репуб-
личкиот и општинскиот придонес од личниот до-
ход од работен однос; 

2) основните придонеси за социјално осигуру-
вање (член 5 став 3) — со примена на збирната сто-
па на тој придонес добиена со собирање на стопите 
што се пропишани за секој од основните придоне-
си за социјално осигурување. 

Член 10 
За работниците запослени ка ј приватни работо-

давци, придонесот од работен однос и основните 
придонеси за социјално осигурување се пресмету-
ваат од износот на личниот доход намален за изно-
сот на основните придонеси за социјално осигуру-
вање по формулата: 

1) збирната стопа на придонесот од работен 
однос = 

стопите на придонесот од работен однос X 100 

100 — стопите на основните придонеси за 
социјално осигурување 

2) збирната стопа на основните придонеси за 
социјално осигурување = 

стопите на основните придонеси за социјал-
но осигурување X 100 

100 - стопите на основните придонеси за 
социјално осигурување. 

Основните придонеси за социјално осигурува-
ње од ставот 1 на овој член приватниот работо-
давец ги плаќа од своите средства (член 90 став 
2 на Законот). 

Член 11 
Од личниот доход на југословенски државјани 

запослени кај југословенски претставништва или 
организации во странство (член 45 од Основниот 
закон и член 12 став 3 од Законот за здравственото 
осигурување), се пресметуваат и се плаќаат придо-
несите од личниот доход од членот 9 на овој пра-
вилник, и тоа од износот на личниот доход што тие 
југословенски државјани би го имале на соодвет-
ното работно место во Југославија односно на ра-
ботното место на кое биле распоредени пред оде-
њето на работа во странство, пресметан за секоја 
календарска година според движењето на просеч-
ниот личен доход во изминатата година во работ-
ната организација ка ј која тие лица се во работен 
однос. 

Ако во странска земја во која е запослен ју-
гословенски државјанин од личниот доход од ста-
вот 1 на овој член се плаќа придонес или данок, 
од тој личен доход нема да се пресметува ниту да 
се плаќа придонес од работен однос туку само при-
донесите за социјално осигурување (член 45 став 1 
на Основниот закон). 

Член 12 
На разликата помеѓу личниот доход на југосло-

венските државјани од членот 11 став 1 на овој 
правилник, остварен во странство (пресметан според 
единствениот пресметковен курс) и личниот доход 
кој тие југословенски државјани би го имале да се 
на работа во Југославија, се пресметува и се плаќа 
само посебниот придонес за користење здравствена 
заштита во странство, пропишан со Одлуката за 
височината' на посебниот придонес за користење 
здравствена заштита во странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 51/62). 

Ако на југословенски државјанин запослен во 
странство му е определен личен доход во странска 
валута, т.е. ако од тој износ се запираат и се доз-
начуваат во земјата придонеси од личниот доход 
што југословенскиот државјанин би ги имал ако би 
бил на работа во Југославија, разлика на личниот 
доход на кој се плаќа посебниот придонес од ста-
вот 1 на овој член е износот добиен помеѓу личниот 
доход кој југословенскиот државјанин го прима 
во странство (пресметан според единствениот прес-
метковен курс) и личниот доход што тој би го имал 
да е на работа во Југославија. 

Ако југословенски државјанин запослен во 
странство плаќа придонес или данок па поради тоа 
не плаќа придонес од работен однос во смисла на 
членот 11 став 2 на овој правилник, разлика на која 
се пресметува и се плаќа посебниот придонес за 
користење здравствена заштита во стрнство е из-
носот помеѓу нето примањата во странство (прес-
метан според единствениот пресметковен курс) и 
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нето примањата што југословенскиот државјанин 
би ги имал да е на работа во Југославија. 

Член 13 
Од личниот доход на југословенски државјани 

запослени во странство кај странски организации 
или поединци што се осигурени според југословен-
ските прописи за социјалното осигурување (член 147 
став 1 точка 1 на Законот), се пресметуваат и се 
плаќаат основните придонеси за социјално осигуру-
вање и посебниот придонес за користење здравстве-
на заштита во странство. 

Лицата од ставот 1 на овој член пресметуваат 
и плаќаат основни придонеси за социјално осигу-
рување за оние гранки на осигурувањето за кои 
се осигурени во смисла на членот 14 став 1 од За-
конот за здравственото осигурување, членот 21 став 
2 од Основниот закон за пензиското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64) и членот 18 
став 2 од Основниот закон за инвалидското осигуру-
вање („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65), според 
основицата што ја утврдува собранието на Југосло-
венската заедница на социјалното осигурување (точ-
ка 15 од Одлуката за личниот доход кој служи за 
утврдување на пензискиот основ и плаќање на при-
донесот). 

Член 14 
На разликата помеѓу личниот доход на југосло-

венските државјани од членот 13 став 1 на овој 
правилник (пресметан според единствениот пресмет-
ковен курс) и износот на личниот доход кој служи 
како основица за пресметување и плаќање на ос-
новните придонеси за социјално осигурување спо-
ред членот 13 став 2 на овој правилник, се прес-
метува и се плаќа само посебен придонес за корис-
тење здравствена заштита во странство. 

Лицата од ставот 1 на овој член на кои здрав-
ственото осигурување им е обезбедено од стран-
скиот носител на осигурување не плаќаат посебен 
придонес за користење здравствена заштита во 
странство, а основен придонес за здравствено оси-
гурување плаќаат само за осигурување на члено-
вите на потесното семејство што престојуваат во 
Југославија (член 14 став 2 од Законот за здрав-
ственото осигурување). 

Член 15 
Лицата запослени на територијата на Југосла-

вија кај дипломатски односно конзуларни претстав-
ништва или кај странски и меѓународни организа-
ции или кај претставници или службеници на тие 
претставништва односно организации, доколку се 
обврзници на придонесот, сами го пресметуваат и го 
плаќаат придонесот од личниот доход од членот 9 
на овој правилник (чл. 46 и 49 на Основниот закон, 
член 47 став 1 точка 2 на Законот и член 19 став 1 
точка 4 од Законот за здравственото осигурување). 

Член 16 
На наградите на учениците на стручни учили-

шта со практична обука, на студенти за време на 
практична работа во работни организации и на уче-
ниците во стопанството, како и на наградите за рабо-
та на лица за време на рехабилитација, не се плаќа 
придонес од работен однос туку само придонесот 
за социјално осигурување според републичките 
прописи донесени врз основа на членот 149 од За-
конот. 

Член 17 
Од личниот доход на работниците кои, според 

републички закон или одлука на општинското со-
брание донесена врз ^ основа на републички закон, 
се ослободени од плаќање на придонесот од работен 
однос (член 17 на Основниот закон) не се пресмету-
ва и не се плаќа придонес од работен однос. 

, Член 18 
Ако е за плаќање на придонесот од работен 

однос и основните придонеси за социјално осигу-
рување или само на еден од нив пропишано плаќа-
ње на придонесот според паушални основици (член 

43 на Основниот закон и член 214 став 3 на Зако-
нот), придонесите се пресметуваат со примена на 
збирната стопа од членот 9 на овој правилник врз 
паушалните основици. 

Член 19 
Вонредниот придонес за здравствено осигуру-

вање од личниот доход на работниците за кои пла-
ќањето на придонесот од работен однос и на основ-
ните придонеси за социјално осигурување или само 
на еден од нив е пропишано според паушални ос-
новици, се пресметува со примена на пропишаната 
стопа на тој придонес врз паушалните основици 
намалена со износот на придонесот од работен од-
нос и основните придонеси за социјално осигуру-
вање (член 111 на Законот). 

Вонредниот придонес за здравствено осигурува-
ње од личниот доход на работниците за кои плаќа-
њето на придонесот од работен однос и на основ-
ните придонеси за социјално осигурување или са-
мо на еден од нив е пропишано во паушални из-
носи, се пресметува со примена на стопата на тој 
придонес врз износот на исплатениот личен доход 
намален со паушалните износи на придонесот од 
работен однос и на основните придонеси за соци-
јално осигурување. 

III. Рокови, место и начин на плаќањето на 
придонесите 

Член 20 
АКО исплатителот на личниот доход им испла-

тува на работниците во текот на месецот аконтации 
на личните доходи, тој може од вкупниот износ на 
тие аконтации да ги пресмета придонесите од лич-
ниот доход со примена на стопите пресметани за 
примена врз нето примањата на работниците (член 
29), со тоа што е должен во месечната пресметка на 
личниот доход на секој одделен работник да го ис-
каже вкупниот износ на исплатениот личен доход 
и износите на придонесите што се плаќаат од лич-
ниот доход на одделен работник за месецот за кој се 
врши пресметката. 

Член 21 
Секој исплатител на личен доход што своето 

финансиско работење го води преку Службата на 
општествено книговодство (што кај Службата на 
општественото книговодство има жиро-сметка или 
текушта сметка или своето финансиско работење го 
врши по сметковна книшка), е должен пресметаните 
придонеси од личниот доход да ги уплати истиот 
ден кога кај Службата на општественото книговод-
ство ги подига средствата за исплата на личните 
доходи и аконтациите на личните доходи (член 150 
став 2 на Основниот закон и член 152 став 2 точка 1 
на Законот). 

Исплатителот на личен доход кој своето фи-
нансиско работење не го води п^еку Службата на 
општественото книговодство, е должен пресмета-
ниот придонес од работен однос" да го уплати во 
смисла на ставот 1 од овој член во рок од седум 
дена од денот на исплатата на личните доходи (член 
150 став 3 на Основниот закон), а придонесите за 
социјално осигурување — на начинот и во роковите 
определени во членот 152 став 2 точ. 2 и 3 на За-
конот. 

Член 22 
Ако примателите на лични доходи од работен 

однос се должни самите да ги пресметуваат и да 
ги уплатуваат придонесите од личните доходи, тие 
ќе го уплатуваат придонесот од работен однос во 
рок од седум дена од денот на примањето на лич-
ниот доход (член 49 на Основниот закон) а придо-
несите за социјално осигурување — првиот ден 
во месецот (член 152 став 2 точка 3 на Законот), и 
тоа придонесот од работен однос ка ј Службата на 
општественото книговодство во општината на чија 
територија е живеалиштето на примателот на лич-
ниот доход, а придонесите за социјално осигурување 
кај Службата на општественото книговодство на 
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подрачјето на комуналната заедница на социјалното 
осигурување на кое се наоѓа седиштето на испла-
тителот на личниот доход. 

Член 23 
Придонесот од работен однос и припаѓа на оп-

штествено-политичката заедница на ЧИЈ а територија 
е живеалиштето на работникот од чиј личен доход 
се плаќа тој придонес (член 23 на Основниот закон). 

Како живеалиште од ставот 1 на овој член се 
смета местото кое како такво се подразбира според 
одредбите од членот 23 ст. 2 и 3 на Основниот закон. 

Придонесот од работен однос, пресметан според 
збирната стопа од членот 9 точка 1 на овој пра-
вилник, исплатителот на личниот доход го уплатува 
кај Службата на општественото книговодство која 
се наоѓа на онаа територија на општината на која 
е неговото седиште. На грбот од уплатницата или 
на посебен прилог исплатителот на личниот доход 
ќе ги наведе општините на чии територии се наоѓаат 
живеалиштата на работниците и износите на при-
донесот од работен однос пресметани од личните до-
ходи на тие работници. 

Службата на општественото книговодство од 
ставот 3 на овој член ги дозначува уплатените изно-
си на придонесот од работен однос на збирната смет-
ка на тој придонес кај Службата на општественото 
книговодство во општината означена на грбот од 
уплатницата, во роковите предвидени во точката 
37 од Наредбата за уплатата на приходите на оп-
штествено-политичките заедници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/64). 

Службата на општественото книговодство на те-
риторијата на општината на која е живеалиштето 
на работникот, ги распоредува уплатените износи 
на придонесот од работен однос на сметките на 
одделни општествено-политички заедници на кои им 
припаѓа тој придонес, на начинот предвиден во чле-
нот 7 став 2 на овој правилник и во роковите пред-
видени во точката 37 од Наредбата за уплатата на 
приходите на општествено-политичките заедници. 

Член 24 
Од личните доходи исплатени на југословенски 

државјани запослени во странство (член 11) се пла-
ќаат придонесите од работен однос ка ј Службата на 
општественото книговодство во општината на чија 
територија се наоѓало живеалиштето на југословен-
скиот државјанин пред неговото заминување на 
работа во странство (член 51 на Основниот закон). 

Член 25 
Придонесите за социјално осигурување се упла-

туваат кај Службата на општественото книговодство 
на подрачјето на комуналната заедница на социјал-
ното осигурување на кое се врши дејноста од која 
произлегува обврската за плаќање на тие придо-
неси, и тоа на збирната сметка на придонесите за 
социјално осигурување на таа комунална заедница. 

Ако свои работници упати да вршат работи од 
привремен карактер на подрачје од друга кому-
нална заедница на социјалното осигурување (мон-
тажни работи и сл.), исплатителот на личниот доход 
ги исплатува придонесите за социјално осигурување 
од личниот доход на тие работници и понатаму на 
збирната сметка на придонесите на онаа комунална 
заедница на социјалното осигурување кај која тие 
работници се веќе осигурени. 

При уплатувањето на придонесите за социјално 
осигурување, исплатителите на личниот доход имаат 
право да го задржат делот од придонесот за здрав-
ствено осигурување што комуналните заедници на 
социјалното осигурување им го отстапуваат на име 
надоместок на трошоците околу извршувањето на 
определените обврски според чл. 122 до 126 на За-
конот. 

Член 26 
Основните придонеси за пензиско и за инвалид-

ско осигурување и придонесот за запослување ра-
ботници од личниот доход на воените осигуреници 

(активни подофицери, офицери и воени службе-
ници), пресметани по стопата која се добива со со-
бирање на посебните стопи на тие придонеси, се 
уплатуваат во корист на фондовите на социјалното 
осигурување. 

Придонесите за здравствено осигурување од 
личниот доход на воените 'осигуреници се уплату-
ваат на посебна сметка на Државниот секретаријат 
за народна одбрана, според посебните прописи што 
ги донесува тој Секретаријат во смисла на членот 
121 на Законот. Придонесот за додатокот на деца, 
пресметан за воени осигуреници, се уплатува на по-
себна сметка на Државниот секретаријат за народна 
одбрана во смисла на членот 212 став 1 на Законот. 

Член 27 
Придонесите од личните доходи на југословен-

ските државјани од членот 13 на ОВОЈ правилник се 
плаќаат во корист на комуналната заедница на со-
цијалното осигурување во онаа валута во која се 
примаат личните доходи, и тоа преку најблискиот 
кореспондент на Народната банка на Југославија во 
односната земја, или на надин што ќе го определи 
Народната банка на Југославија ако во односната 
земја не постои кореспондент на домашните банки. 

Придонесот од личниот доход на југословенски 
државјани запослени во домаќинства на југословен-
ски државјани во странство, го пресметува и го 
уплатува исплатителот на личниот доход во онаа 
валута во која тој го прима личниот доход, и тоа 
на начинот пропишан во ставот 1 на овој член. 

Ако на југословенските државјани од членот 13 
на овој правилник што личните доходи во странство 
ги примаат во странска валута им се исплатуваат, 
врз основа на договорот склучен помеѓу домашната 
организација и странската земја односно организа-
ција, определени износи во динари, посебниот при-
донес за користење здравствената заштита во стран-
ство тие лица го плаќаат во валутата во која ги 
примаат личните доходи во странство а другите 
придонеси за социјално осигурување — во динари. 

Член 28 
Исплатителот на личниот доход при уплатува-

њето на придонесите за социјално осигурување е 
должен на грбот од уплатницата да ги искаже из-
носите на одделни придонеси според следната спе-
цификација: 
1) бсновен придонес за 

социјално осигурување Дин 
помалку отстапениот 
дел на придонесот за 
здравствено осигурува-
ње, и тоа: „ . . . . 
а) за надоместок на 

личниот доход Дин 
б) за трошоците на 

здравствената за-
штита „ . . . . 

2) додаен придонес за 
здравствено осигурува-

ње 
3) додаен придонес за ин-

валидско осигурување -
4) придонес за социјално 

осигурување за учени-
ците во стопанството 

5) напреден придонес за 
здравствено осигурува-
ње 

Вкупно уплатено Дин. ^ , 
З а б е л е ш к а : Личните доходи од кои 

се пресметани придонеси-
те под 1 до 3 изнесуваат 
вкупно дин.  
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Исплатителот на личниот доход е должен при-
донесите за социјално осигурување што не се на-
ведени во спецификацијата од ставот 1 на овој 
член да ги уплатува со посебна уплатница. 

Разликата на основните придонеси за социјално 
осигурување по стопа до 2,5% ќе се искажува по-
себно во спецификацијата од ставот 1 на овој член, 
додека не се пропишат стопите на основните при-
донеси за социјално осигурување што ќе ја содр-
жат и оваа разлика. 

IV. Преодни и завршни одредби 

Член 29 
Исплатителите кои, по исклучок, до премину-

вањето на утврдување на личните доходи по си-
стемот на доход, личните доходи ги пресметуваат 
и ги исплатуваат во нето износи, можат придонесот 
од работен однос и основните придонеси за соци-
јално осигурување да ги пресметуваат и да ги 
плаќаат по стопите пресметани за примена врз 
нето примањата, со примена на кои се добиваат 
износите на придонесите што би се добиле со при-
мена на стопите врз износот на личниот доход. 

Член 30 
Основниот придонос за здравствено осигуру-

вање, придонесот за додаток на деца и придоне-
сот за запослување работници, додека со закон не 
се определат нови основици за пресметување на 
тие придонеси, ќе се пресметуваат според опре-
делени стопи од износите на личните доходи на ра-
ботниците и од други основици пропишани за пре-
сметување на придонесите, согласно со одредбата 
на членот 214 став 1 на Законот. 

Разликата на основните придонеси за социјално 
осигурување по стопа до 2,5%, додека не се про-
пишат нови стопи на основните придонеси за со-
цијално осигурување, се пресметува и се плаќа 
на начинот утврден за 1964 година согласно со чле-
нот 1 од Законот за привремено продолжување на 
важењето на стопите на придонесот за социјално 
осигурување определени за 1964 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4/65). 

Член 31 
Од паричните примања остварени во привре-

мен работен однос, до денот на почетокот на при-
менувањето на новите прописи за работните од-
носи, придонесот од работен однос се пресметува 
и се плаќа со примена на збирната стопа на тој 
придонес од членот 9 став 1 на овој правилник. 

На паричните примања од ставот 1 на овој 
член исплатителот на личниот доход пресметува и 
плаќа придонес за социјално осигурување за слу-
чај на несреќа при работата и заболување од про-
фесионална болест според републичките прописи 
донесени во смисла на членот 149 на Законот. 

Член 32 
Придонесот од работен однос и придонесите за 

социјално осигурување, за додаток на деца и за 
запослување работници се пресметуваат и се пла-
ќаат по стопите што важат на денот на исплатата 
на личниот доход. 

Член 33 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-3-2972,/1 
5 март 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, с. р. 

196. 

Врз основа на точ. 1 и 2 од Одлуката за овла-
стување определени сојузни органи да ја утврдат 
Номенклатурата на стопанските и нестопанските 
дејности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52 61). во 
согласност со сојузниот секретар за финансии и со 
сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар за 
општи стопански работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПОРЕ-
ДУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕН 

ИМОТ СПОРЕД НИВНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
Во Правилникот за распоредување на корисни-

ците на општествен имот според нивните дејности 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/62 и 12/63 и „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 26/64 и 50/64) членот 2 се 
менува и гласи: 

^ „Корисникот на општествен имот кој врши по-
веќе различни дејности за кои е пропишано разли-
чно плаќање на општествени обврски, ги извршува 
обврските пропишани за одделни дејности без оглед 
на дејноста во која е распореден според Номекла-
турата тој, ако со важечките прописи не е опреде-
лено поинаку." 

Член 2 
Во членот 3 став 5 втората реченица се брише. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

Бр. 02-82 
5 март 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за општи стопански работи, 
Хакија Поздерац, с. р. 

197. 

Врз основа на членот 35 став 2 од Законот за 
кредитните и други банкарски работи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62), во врска со чле-
нот 2 точка 6 алинеја 7 од Уредбата за пренесува-
ње работите во надлежност на сојузните и репу-
бличките органи на управата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 46/62), во согласност со Сојузниот из-
вршен совет, сојузниот секретар за финансии из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ПО ПАТ НА НЕПОСРЕД-
НА ПОГОДБА ВО 1965 ГОДИНА ОД СТРАНА НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА ЗА 
ВЛОЖУВАЊА ВО ОСНОВНИ И ТРАЈНИ ОБРТНИ 

СРЕДСТВА 

1. Југословенската земјоделска банка може во 
1965 година од средствата на својот кредитен фонд, 
од расположивите девизни средства и други сред-
ства кои според важечките прописи можат да се 
користат за инвестиции, да дава по пат на непос-
редна погодба кредити за вложувања во основни и 
трајни обртни средства, и тоа првенствено: за зго-
лемување обработливи површини на работните ор-
ганизации; за набавка на земјоделска опрема осо-
бено за комплетирање линии за поледелско произ-
водство; за изградба на капацитети за производство 
на месо, млеко и храна за добиток, и за производ-
ство заради зголемување на извозот. 
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2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2-2045/1 
18 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

198. 
Врз основа на членот 47 став 1 од Уредба-

та за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 2/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63), во 
согласност оо СОЈУЗНИОТ секретар за финансии, со-
јузниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊАТА 
ВО ВРСКА СО ИЗВОЗОТ И ЗА ДРУГИ ПЛАЌА-

ЊА ВО СТРАНСТВО 

1. Во Наредбата за утврдување на износот на 
девизите за плаќањата во врска оо извозот и за дру-
ги плаќања во странство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 1/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 29/63 и 
32/64) точката 2 се менува и гласи: 

„2. Девизите од точката 1 на оваа наредба из-
возниците можат да ги употребат за купување ре-
продукционен материјал (суровини и друг репроду-
кционен, потрошен и помошен материјал, резервни 
делови), опрема и делови за замена и за плаќањата 
предвидени во членот 54 од Уредбата за девизното 
работење. 

При користење на девизите од точката 1 на оваа 
наредба за увоз на стоки опфатени во Наредбата за 
утврдување на стоките што се увезуваат врз осно-
ва на рестриктивна дозвола („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/63, 39/63 и 12/64) увозниците прибавуваат рес-
триктивна дозвола." 

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

П. бр. 5054 
27 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, с. р. 

199. 

Врз основа на членот 38 од Законот за стопан-
ско-планските мерки во 1965 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/65), сојузниот секретар за општи 
стопански работи издава 

Н А Р Е Д В А 
ЗА ЗГРАДИТЕ КОИ СЕ СМЕТААТ КАКО АДМИ^ 
НИСТРАТИВНИ ОДНОСНО УПРАВНИ ЗГРАДИ И 

ШТО СЕ СМЕТА КАКО ОТПОЧНУВАЊЕ НА 
НИВНАТА ИЗГРАДБА 

1. Како административни односно управни 
згради, во смисла на чл 28 и 29 став 2 од Законот 
за стопанско-планските мерки во 1965 година (во 
панатамошниот текст: Законот), се сметаат згра-
дите односно делови од згради што служат за по-
требите на администрацијата и управата на ко-
рисниците на општествениот имот, а особено: 

1) кај стопанските организации распоредени во 
стопанските гранки 111-00 до 770-00 заклучно на 
Номенклатурата за распоредување на стопанските 
и други организации и државните органи според 
дејностите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/62 и 
12/63) - зградите или делови од згради во кои се 
врши административна односно управна дејност 
(на пример: канцеларии на управен одбор, секре-

таријат, директор, сметководство, аналитичко-план-
ски сектор, општ сектор, општествени простории, 
како и канцеларии на комерцијален сектор, ос-
вен комерцијалниот сектор кај трговски и турис-
тички организации на кои основната дејност им е 
од исклучиво административен карактер). 

Објектите на институтите, лабораториите и прет-
пријатијата за проектирање, што им припаѓаат на 
стопанските гранки 111-00 до 770-00 заклучно, ка-
ко и објектите на институтите, лабораториите и 
проектните бира при стопански и други организа-
ции од гранката 111-00 до 770-00, не се сметаат ка-
ко административни односно управни згради, но на 
нив се однесува обврската за издвојување по сто-
па од 25% според членот 29 став 1 на Законот, ако 
не се ослободени од тоа издвојување според чл. 35 
и 36 на Законот; 

2) ка ј станбените, комуналните, културните и 
социјалните дејности распоредени во гранките 811-
00 до 917-00 заклучно — само зградите односно де-
лови од згради што служат за потребите на ад-
министрацијата односно управата во смисла на од-
редбата на ставот 1 под 1 на оваа точка, освен 
општествените простории кај културно-просветна-
та и уметничко-забавната дејност; 

3) кај општествено-политичките заедници, оп-
штествените организации и други инвеститори ра-
споредени во гранките 011-00 до 016-00 заклучно 
— сите згради, освен: 

а) објектите на казнено-поправителните уста-
нови и прифатилиштата за емигранти (што се гра-
дат делум или во целина од посебни средства), што 
служат за станбено сместување на осуденици и за 
станбено сместување на емигранти, не се врши из-
двојување по стопа од 25%, освен зградите или де-
лови од згради што служат за потребите на адми-
нистрацијата односно управата во смисла на од-
редбата на ставот 1 под 1 на оваа точка; 

б) станиците на Народната милиција и објек-
тите на Сојузниот секретаријат за внатрешни ра-
боти и Управата за царини на СФРЈ на држав-
ната граница. 

Ка ј станиците на Народната милиција и кај о-
бЈектите на СОЈУЗНИОТ секретаријат за внатрешни 
работи и Управата за царини на С Ф Р Ј на држа-
вната граница се врши издвојување по стопа од 
25% во смисла на членот 29 став 1 од Законот ка-
ко за заграда така и за опрема, ако обврската за из-
двојување не е изземена според членот 35 од За-
конот. 

2. Зградите кај кои делот што служи за адми-
нистрација односно управа надминува 20% од вку-
пно развиената површина (мешовити згради), се 
третираат во целина како административни одно-
сно управни згради во смисла на членот 28 од За-
конот, т. е. изградбата на такви згради не може да 
отпочне. 

Ка ј мешовити згради кај кои делот што слу-
жи за администрација односно управа е помал од 
20% од вкупно развиената површина на зградата, 
па како такви можат да почнуваат да се градат и 
по 20 октомври 1964 година, се врши издвојување 
од 40% (член 29 став 2 од Законот) на вредноста 
да делот од зградата кој служи за потребите на 
администрацијата односно управата заедно со вгра-
дената опрема во ТОЈ дел на зградата, а издвојува-
њето од 25% (член 29 став 1 од Законот) на вред-
носта на делот од зградата кој не служи за адми-
нистрација односно управа, заедно со вградената 
опрема во тој дел на зградата како и на опрема-
та што не е вградена. 

Ка ј зградите односно објектите што се поди-
гаат, а чиј дел што служи за администрација од-
носно управа изнесува 5% или помалку од вкупно 
развиената површина на зградата односно објек-
тот, не се применуваат одредбите за издвојување-
то на средства за административна односно управ-
на зграда (член 29 став 2 од Законот). 

Ка ј мешовитите згради чија изградба, започ-
ната пред 20 октомври 1964 година, е продолжена 
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во 1965 година, без оглед на тоа дали администра-
тивниот односно управниот дел од зградата е по-
мал или поголем од 20% од вкупно развиената по-
вршина, издвојувањето се врши на начинот изло-
жен во ст. 2 и 3 на оваа точка. 

3. Утврдувањето на односот на делот од згра-
дата кој служи за администрација односно упра-
ва наспрема делот на зградата кој не служи за 
администрација односно управа, го врши органот 
кој, според одредбите на Основниот закон за из-
градбата на инвестиционите објекти („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 45/61 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/65), го издава одобрението за градење, 
и тоа како кај новите одобренија така и за издаде-
ните одобренија. 

4. Адаптација, доградба или проширувањето на 
постојна зграда односно делови од зграда што се 
врши за потребите на администрацијата или упра-
вата, се смета за изградба на административна или 
управна зграда во смисла на чл. 28 и 29 став 2 од 
Законот. 

На адаптацијата, доградбата или проширува-
њето на мешовити згради треба да се примени то-
чката 2 од оваа наредба. 

На адаптација на административна односно у-
правна зграда со која не се менуваат намената и 
обемот на постојната зграда односно дел од зграда, 
не се применува одредбата за забрана на отпочну-
вање на изградба на административна односно уп-
равна зграда (член 28 од Законот). 

5. Не се сметаат како административни одно-
сно управни згради, во смисла на чл. 28 и 29 став 
2 на Законот, покрај зградите од точката 1 под 1 
став 2 и точката 1 под 3 алинеи а) и б) на оваа на-
редба, ниту: 

1) зградите што во Југославија ги гради Ди-
рекцијата за управување и изградба на згради на 
странски дипломатски и конзуларни претставниш-
тва за потребите на дипломатски мисии на стран-
ски држави и резиденции за амбасадори на стран-
ски држави; 

2) зградите што во странство ги гради Држав-
ниот секретаријат за надворешни работи или Ју-
гословенска амбасада за потребите од сместување 
на наши дипломатски и конзуларни претставништва 
во странство; 

3) гаражите. 
Во случај на изградба на згради наведени под 

1, 2 и 3 од оваа точка се врши издвојување по сто-
па од 25% во смисла на членот 29 став 1 од Зако-
нот, како за зградата така и за вградената и нев-
градената опрема, освен ако таа обврска не е из-
земена со чл. 35 и 36 на Законот. 

6. Купувањето на згради или делови на згра-
ди за потребите на администрацијата односно уп-
равата подлежи на издвојување по стопа од 40% 
ако е зградата завршена по 20 октомври 1964 го-
дина, а при изградбата не е издвојуван процент 
според членот 29 став 2 на Законот. 

7. Отпочнувањето на изградба на администра-
тивна или управна зграда чија изградба е забра-
нета со членот 28 на Законот, се утврдува во сми-
сла на членот 27 од Основниот закон за изградба-
та на инвестиционите објекти, според кој инвести-
торот е должен на 8 дена пред почетокот на из-
градбата да го пријави почетокот на изградбата до 
надлежниот орган. Според тоа, забраната на из-
градбата се однесува на оние административни и 
управни згради за кои пријавата за отпочнување 
на изградбата е поднесена на 12 октомври 1964 го-
дина или подоцна. 

8. Пресметувањето на издвојувањето по стопа 
од 40% односно 25% каЈ административни односно 
управни згради и мешовити згради, се врши при 
секоја исплата по веќе утврдениот однос на повр-
шината на административниот односно управниот 
дел наспрема другиот дел на зградата, без оглед 
во кој однос се овие работи во поднесената ситуа-
ција. 

9 Кај исплатите што се вршат за купување 
земјиште, откуп и отштета, како и за студии, истра-
жувања и проектирање, издвојувањето (25% од-
носно 40%) се врши по стопа која се применува 
во случај на изградба на објект што ќе се гради, 
ако истиот не е ослободен од издвојувањето според 
чл. 35 и 36 на Законот. 

10 За вградена опрема се врши пресметува-
ње на издвојувањето по стопа од 40% односно 25%, 
според тоа во КОЈ вид објект се вградува опремата. 

За невградена опрема, т е. предмети што се 
сметаат како основни средства односно опрема спо-
ред Наредбата за определување на орудијата за 
работа што се сметаат како обртни а не како ос-
новни средства на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 9/58) односно според Уре-
дбата за извршувањето на буџетот и за сметковод-
ствен ЈТО работење на државните органи и устано-
ви („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55, 53/56, 16/58 
и 41/59) издвојувањето се врши по стопа од 25%. 

Издвојување по стопа од 25% во смисла на ст. 
1 и 2 од оваа точка нема да се врши за опрема што 
е ослободена од ова издвојување во смисла на чл. 
35 и 36 на Законот. 

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

Бр 287 
10 март 1965 година 

Бзлград 
Сојузен секретар 

за општи стопански 
работи, 

Хакија Поздерац, с. р. 

200. 
Врз основа на членот 7 став 2 и чл 26 и 31 став 

1 од Законот за општествената контрола на цените 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр 30/62), сојузниот се-
кретар за општи стопански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ НА ПРОИЗВО-

ДИТЕ И УСЛУГИТЕ ШТО СЕ ОПФАЌААТ СО 
КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ 

1. Во Списокот на производите и услугите што 
се опфаќаат со контролата на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/63, 2/64, 12/64, 16/64, 25/64, 
39/64, 43/64, 47/64, 52/64, 1/65 и 9/65) во одделот П 
точката 3 се заменува со две нови точки, кои гла-
сат: 

,,З) поштенски, телеграфски и телефонски ус-
луги во меѓународниот сообраќај и поштенски услу-
ги за обични писма и поштенски картички во внат-
решниот сообраќај; 

4) други поштенски, телеграфски и телефонски 
услуги во внатрешниот сообраќај." 

2. Работите на контролата на цените на услу-
гите од одделот П точка 4 на Списокот ги врши ор-
ганот за контрола на цените на општината на чија 
територија е седиштето на поштенско-телеграфско-
-телефонското претпријатије. 

Во постапката за спроведување на контрола на 
цените од ставот 1 на оваа точка поштенско-теле-
трафско-телефонското претпријатие е должно кон 
пропишаното известување да му поднесе на надле-
жниот орган за контрола на цените и мислење на 
Заедницата на птт претпријатија во која е здруже-
но, односно доказ дека такво мислење барало а не 
го добило во рок од 20 дена од денот на барањето 
на мислењето. 

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

Бр. 289/1 
12 март 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за општи стопански работи, 
Хакија Поздерац, с. р. 

Среда 17 март 1965 Број И - Страна 367 
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201. 

Врз основа на точката 5 став 2 од Одлуката за 
средствата за давање надоместок на сообраќајните 
стопански организации за повластиците во патни-
чкиот сообраќај во 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63) и членот 1 од Законот за приме-
нување и во 1965 година на Одлуката за средства-
та за давање надоместок на сообраќајните стопан-
ски организации за повластиците во патничкиот со-
обраќај во 1964 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/65), сојузниот секретар за финансии пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕ-
СТОК НА СООБРАЌАЈНИТЕ СТОПАНСКИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТНИЧ-

КИОТ СООБРАЌАЈ ВО 1965 ГОДИНА 

1. Пресметувањето и уплатувањето на сред-
ствата за давање надоместок на сообраќајните сто-
пански организации за повластиците во патнички-
от сообраќај во 1965 година ќе се врши на начинот 
пропишан со Упатството за начинот за пресмету-
вање и уплатување на средствата за давање надо-
месток на сообраќајните стопански организации за 
повластиците во патничкиот сообраќа! во 1964 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/64). 

2. Надоместокот на сообраќајните стопански ор-
ганизации за повластиците во патничкиот сообра-
ќа ј во 1965 година се пресметува и се плаќа од ос-
новиците утврдени во упатството од точката 1 на 
ова упатство, со тоа што во основиците утврдени со 
тоа упатство влегува личниот доход од кој во 1965 
година се пресметува и се плаќа придонес од лич-
ниот доход од работен однос. 

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

Бр. 1-3-3302/1 
13 март 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

202. 

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

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

НИЦИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Запчаници. Цилиндрични евол-
вентни запчести двојки за општо ма-
шинство. Стандардни модули (тп) - Ј1ЈЅ М.С1.015 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

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

4. Југословенскиот стандард: Зап-
чаници. Стандардни модули (тп) - Ј1ЈЅ М.С1.015 
што е донесен со Решението за Југословенските 

стандарди за запчаници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/58), престанува да важи на 1 Јули 1965 година. 

Бр. 14-1304/1 
23 февруари 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р 

203. 

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

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

1 Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Навои за вентили за пнеуматици ЈХЈЅ М ВО 040 
2 Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-1 
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

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

Бр. 11-1300/1 
23 февруари 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југолословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

204. 

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

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

ЗА ЗАКАЧУВАЊЕ НОСИЛА ВО АВТОБУС 

1 Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Опрема за закачување носила во 
автобус Прицврстување на конзолите 
Ј1ЈЅ МЗМ5.729 за плафон и под на 
каросерија - - - - - - - Ј1ЈЅ М1ЅГ5 730 

2. Југословенскиот стандар од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение се применува од 1 јули 1965 година. 

Бр. 14-1302/1 
23 февруари 19в5 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 
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205. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр, 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ИЗОЛАТОРИТЕ ЗА НАДЗЕМНИ ЕНЕР-
ГЕТСКИ ВОДОВИ И СПРОВОДНИТЕ ИЗОЛАТОРИ 

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

Изолатори за енергетски надземни 
водови. Високонапонски потпорни и-
золатори D — — — — — — - JUS N F1 105 

Изолатори за надземни водови: 
Толчник Т 16. Главни мерки - JUS К' F1 560 
Двоен толчник DT 16. Главни 

мери - - - - - - - - JUS N.F1.561 
Гранични мерила за височина и 

пречник на вратот на толчникот Т 16 JUS N.F1 563 
Гранични мерила за пречник на 

главата на толчникот Т 16 — — JUS N.F1564 
Гранично мерило за проверка на 

квачењето на зглобот толчник-гнездо 
од 16 mm - - - - - - - JUS N.F1.565 

Гнездо G16 — — — — — — JUS N.F1.566 
Гранични мерила за гнездо G 16 JUS N F1 567 
Особини на зглобот толчник-

-гнездо од 16 mm - - - - - JUS N.F1.368 
Спроводни изолатори за наизме-

нични напони над 1 kV. Општи тех-
нички услови - - - - - - - - JUS N.F6.010 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 декември 1965 година. 

Бр. 16-1308/1 
23 февруари 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. Р 

Проверување на правоста - - JUS MG0.102 
Проверување на рамноста - - JUS М G0 103 
Проверување на паралелноста, 

еднаквата оддалеченост и поклопу-
вањето - - - - - - - - j u s M.G0 104 

Проверување на управноста - JUS M.G0.105 
Проверување на правилноста на 

вртењето - - - - - - - JUS M.G0106 
Специјални проверувања - - JUS M.G0.107 
Практични испитувања — — JUSMG0.110 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1965 година. 

Бр 11-1307/1 
23 февруари 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

206. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

МАШИНИ АЛАТКИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Типизација на машините алатки: 
Броеви на обртите - - - - JUS M.G0.020 
Големина на поместувањето — JUS М G0 02(1 
Внатрешна височина на отворите 

за нож во држачите на алатот — — JUS M.G0.050 
Испитување на машините алатки. Методи за 

проверување на геометриската и работната точност 
на машините алатки: 

Дефиниции на поимите — — JUS M.G0100 
Општи одредби - - - - - JUS M.G0.101 

207 

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

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

ЛЕЧКИ ЛЕЖИШТА 

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

Делови за зацврстување — ускоч-
ници. Димензии - - JUS М.С3.530 

Делови за зацврстување. Куќиш-
та. Општ план на надворешните мери JUS М.С3.542 

Надворешни мери на аголните тр-
кала за прстенести цилиндричнова-
лчени лежишта — — — — — — JUS М.С3.545 

Моќ за носење и век на тркалеч-
ките лежишта: Постапка за пресме-
тување на статичката моќ за но-
сење и на еквивалентното оптовару-
вање на прстенестите топчести ле-
жишта - - - - - - - - JUS М.С3.853 

Постапка за пресметување на ста-
тичката моќ за носење и на еквива^. 
лентното оптоварување на прстенес-
тите валчени лежишта — — — — JUS М.С3.854 

Постапка за пресметување на ста-
тичката моќ за носење и на еквива-
лентното оптоварување на тркалести-
те топчести лежишта — — — — — JUS М.С3.855 

Постапка за пресметување на ста-
тичката моќ за носење и на еквива-
лентното оптоварување на тркале-
стите валчени лежишта — — — JUS М СЗ.8-55 

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

3. Југословенските стандарди JUS М.СЗ 530 и 
JUS М.СЗ 545 од точката 1 на ова решение се задол-
жителни и влегуваат во сила на 1 Јули 1965 година. 

4. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение, освен стандардите наведени во точка-
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та 3 на ова решение, се применуваат од 1 јули 1965 
година. 

Бр. 14-1305/1 
23 февруари 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

208. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословените стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

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

НИ ВОЗИЛА 

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

Специјален алат и прибор за мо-
торни возила. Чекан за разбивање 
стакло - - - - - - - - JUS K.Z4.205 

Пнеуматички кочници со збиен 
воздух за друмски возила. Распоред 
на спојничките глави и црева — — JUS M.N4 854 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1965 година. 

Бр. 14-1303/1 
23 февруари 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација. 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

209. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАР 

И БАКАРНИ ЛЕГУРИ 

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

Бакар - Класификација — — JUS C.D1.002 
Катоден бакар — Технички усло-

ви за изработка и испорака — — JUS C.D1.003 
Електролитен бакар во форма на 

валачнички гредички, плочи, блокови, 
трупци и инготи во форма на прачки 
и лостови — Технички услови за изра-
ботка и испорака - - JUS C.D1.004 

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

ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 Јули 1965 година. 

4. Југословенскиот стандард Бакар — JUS CD1. 
002, кој е донесен со Решението за југословенските 
стандарди од областа на црната и обоената мета-
лургија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55), пре-
станува да важи на 1 јули 1965 година. 

Бр. 05-1396/1 
23 февруари 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот зав-од 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

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

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО ИРАК 

I 
Се назначува 
Звонко Раос, досегашен ополномоштен министер 

во Државниот секретаријат за надворешни работи, 
за извонреден и ополномоштен амбасадор на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
Ирак. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш 

У. бр. 4 
10 март 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката врз основа на 
в членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 

од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО КОНГО—БРАЗАВИЛ 

I 
Се назначува 
Мидхат Мурадбеговиќ, досегашен ополномоштен 

министер во Државниот секретаријат за надворе-
шни работи, за извонреден и ополномоштен амба-
садор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Конго—Бразавил. 
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II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 5 
10 март 1965 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 на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОВЕТСКИОТ СОЈУЗ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
ШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

СОВЕТСКИОТ СОЈУЗ 
I 

Се отповикува 
Цвиетин Мијатовиќ од должноста на извонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Советскиот 
Сојуз. 

II 
Се назначува 
Добривое Видиќ, досегашен претседател на Ко-

мисијата за меѓународни врски на Сојузниот одбор 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Југославија, за извонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Советскиот Сојуз. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 6 
10 март 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 105 од Законот за банките 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА 

За генерален директор на Југословенската зе-
мјоделска банка се назначува Бошко Тон-ев, досе-
гашен помошник секретар во Сојузниот секретари-
јат за финансии. 

Б. бр. 36 
4 март 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65) и 
членот 11 од Уредбата за Сојузниот завод за меѓу-
народна техничка соработка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/61 и 22/62), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СО-
ЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА ТЕХНИЧ-

КА СОРАБОТКА 

Се разрешува од должноста на директор на Соју-
зниот завод за меѓународна техничка соработака 
инж. Јосип Змаиќ, поради одење на друга долж-
ност. 

Б. бр. 38 
4 март 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 46 од Законот за Сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65) и 
членот 11 од Уредбата за Сојузниот завод за меѓу-
народна техничка соработка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/61 и бр. 22/62), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА 

За директор на Сојузниот завод за меѓународ-
на техничка соработка се назначува Благое Бога-
вац, досегашен потсекретар во Сојузниот секрета-
ријат за сообраќај и врски. 

Б. бр. 37 
4 март 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Социјалистичке Републико Сло-
в е н и ј а во бројот 36 од 10 декември 1964 година 
објавува: 

Закон за финансирање на општествено-политич-
ките заедници во СР Словенија; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
буџетот на СР Словенија (републичкиот буџет) за 
1964 година; 

Закон за плаќање трошоци за здравствена за-
штита на здравствено неосигурени лица; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
природните лековити средства и природните леку-
валишта; 

Закон за престанок на важењето на Законот за 
здравствениот надзор над определени предмети за 
општа употреба; 

Решение за именување член на комисијата спо-
ред членот 291 став 2 од Законот за јавните слу-
жбеници; 
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Решение за именување претставници на јавно-
ста во стручниот совет на Заводот на СР Словенија 
за стручно образование; 

Решение за именување два претставника на јав-
носта во галерискиот совет на Модерната галерија 
во Љубљана; 

Решение за именување претставници на јавно-
ста во работната заедница на Народната галерија 
во Љубљана; 

Решение за именување претставници на јавно-
ста во музејскиот совет на Народниот музеј во 
Љубљана: 

Решение за именување член во советот на прет-
ставниците на јавноста на Техничкиот музеј на 
Словенија; 

Решение за именување претставници на јавно-
ста во советот на Природословниот музеј на Слове-
нија; 

Решение за именување претставници на јавно-
ста во научниот совет на Текстилниот институт во 
Марибор и за определување организации што ќе из-
бираат по еден член за научниот совет на тој ин-
ститут. 

Во бројот 37 од 17 декември 1964 година обја-
вува: 

Закон за придонесите и даноците на граѓаните; 
Општи акти на самоуправните организации, и 

тоа : 
Заклучок за измена на Заклучокот за определу-

вање придонес за здравствена заштита на пензио-
нерите во 1964 година. 

Во бројот 38 од 21 декември 1964 гвдина обја-
вува: 

Одлука за определување подрачја во кои наста-
нала штета поради поплавата во октомври 1964 го-
дина; 

Одлука за определување самостојни установи 
што ќе се финансираат по принципите на доходот. 

С О Д Р Ж И Н А 
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вување во областа на филмот — — — 358 

191. Одлука за измена на Одлуката за начи-
нот и условите за финансирање набавка-
та на опрема за III етапа на изградбата 
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195. Правилник за начинот на пресметување 
и плаќање на придонесите од личниот 
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201. Упатство за начинот за пресметување и 
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