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663.
Врз основа на членот 176 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот
собор од 28 ноември 1963 година и на седницата на
Социјално-здравствениот собор од 16 ноември 1963
година, донесе
О Д Л У К А
З А ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН ДОДАТОК
ПЕНЗИЈАТА

НА

1. Според одредбите од оваа одлука ќе им се
исплати еднократен додаток на пензијата:
1) на уживателите на лична и инвалидска пензија, на кои правото на пензија им е признаено до
30 јуни 1963 година;
2) на уживателите на фамилијарна пензија по
смртта на осигуреникот на кои правото на фамилијарна пензија им е признаено до 30 јуни 1963 година, како и на уживателите на фамилијарна пензија по смртта на уживателот на лична или инвалидска пензија на кој правото на лична односно инвалидска пензија му е признаено до
30 јуни 1963 година.
На уживателите на пензија од ставот 1 на
оваа точка ќе им се исплати еднократен додаток на
пензијата ако правото на пензија го имаат на
1 декември 1963 година.
2. Еднократниот додаток на пензијата се определува од вкупните пензиски примања (пензија,
заштитен додаток, посебен додаток, пензиски додаток и зголемување од 400 динари) што му припаѓаат на уживателот за декември 1963 година, во
процент според следнава скала:
Ако вкупните пензиски
примања изнесуваат
месечно динари
од
„
„
„
„
„
„

13.001
15.001
20.001
25.001
30.001
35.001
40.001
над

до 13.000
„ 15.000
„

20.000

„
„
„
„
„

25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
45.000

еднократниот додаток
се определува во
процентот:
9087
84
80

76
72
68

64
60

Еднократниот додаток на пензијата не може да
го надеине износот од 27.000 динари.
3. Еднократниот додаток на пензијата не им
припаѓа:
1) на запослените уживатели на пензија на кои
им се исплатува само определен дел од пензијата
или пензијата не им се исплатува;
2) на уживателите на пензија што жевеат во
странство.

Цена на о в о ј б р о ј е 30.— дин. - Прет.
плата за 1963 година и з н е с у в а 2.300.—
дин., а за странство 3.300 д и н а р и .
Р е д а к ц и ј а : Улица Ј о в а н а Р и с т и ќ а бр.
П о ш т . ф а х 236.— Т е л е ф о н и ; ц е н т р а л а 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за п р е т п л а т а 51-732 и п р о д а в н а
с л у ж б а 51-671.

4. Исплатата на еднократниот додаток на пензијата ќе ја извршат ликвидатурите на комуналните заводи за социјално осигурување по службена
должност, без донесување на решенија, во текот
на декември 1963 година.
На еднократниот додаток на пензијата нема да
се пресметуваат и плаќаат придонесот за станбена
изградба, надоместокот на сообраќајните стопански организации за повластицата во патничкиот сообраќај во 1963 година, придонесот за здравствена
заштита и придонесот за додатокот на деца.
5. На републичките заводи за социјално осигурување кај кои во фондовите на пензиското одHOCHO инвалидското оситуруување нема или нема достатно расположиви средства за извршување на
оваа одлука, деловните банки ќе им одобрат кредит
од сите банкарски средства — до височината на
средствата што недостигаат. Овој кредит заводите
ќе го вратат во месечни рати до 31 декември 1964
година.
6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Сојузна скупштина
АС Бр. 37/1
2 декември 1963 година
Белград
Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.
Претседател
на Социјално-здравствениот собор,
Олга Брабич, с.р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Мијалко Тодоровиќ, с.р.

664.
Врз основа на членот 69 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр.
53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62),
Сојузниот извршен совет донесува
О Д Л У К А
З А ДОДЕЛУВАЊЕ НОВОГОДИШНА НАГРАДА Н А
СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ Н А СОЈУЗНИТЕ Д Р Ж А В Н И ОРГАНИ, УСТАНОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1. Новогодишна награда за 1963 година ќе им
се исплати на службениците и работниците во редовен работен однос и на хонорарните службеници
со полно работно време, и тоа:
1) во височина на месечната плата на оние кои
во 1963 година поминале во служба над седум
месеци;
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2) 50% од месечната плата на оние кои во 1963
година поминале во служба од три до седум месеци.
2. Новогодишна награда ќе им се исплати на
службениците и работниците на сојузните државни
органи, како и-на службениците и работниците на
установите спрема кои сојузните органи го вршат
правото на основач, и на сојузните организации
врз кои се применуваат одредбите за платите од
Законот за јавните службеници,
На сојузните државни органи, установи и организации во кои ,врз основа на членот 18 од З а конот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр.
52/61) се врши проверување на системот на ф и нансирањето и внатрешната расподелба во д р ж а в ните органи, можат да им се доделат средства во
височина на новогодишната награда ако веќе не
им се доделени средства за таа цел.
Расподелбата на средствата доделени според
ставот 2 на оваа точка ќе се врши согласно со одредбите од правилникот за личните доходи.
3. Новогодишна награда не им припаѓа на службениците и работниците на кои службата во 1963
година им престанала според членот 92 став 1 точка 5 или 6 или според членот 137 став 1 точка 4,
5 или 6 од Законот за јавните службеници.
4. Новогодишната награда ќе се исплати во
декември 1963 година.
5. Како плата, во смисла на оваа одлука, се
подразбираат сите редовни примања кои според
важечките прописи се сметаат како плата.
6. На новогодишната награда ќе се пресметува
и ќе се плати основниот придонес за инвалидско
осигурување и основниот придонес за пензиско
осигурување.
7. Новогодишната награда на службениците и
работниците на сојузните државни органи ќе се
исплати на товар на средствата на сојузниот буџет за 1963 година, а на службениците и работниците на установите и организациите — од средствата наменети за лични расходи односно од средствата на фондовите за наградување на службениците и работниците.
Новогодишната награда ја исплатува органот,
установата односно организацијата во која е запослен службеникот односно во која бил запослен
при престанокот на службата.
8. Извршните совети на републиките и на автономните покраини и околиските и општинските собранија можат да одлучат од нивните средства на
службениците и работниците на соодветните државни органи, организации и установи да им се
додели новогодишна награда до височината и под
условите што се предвидени со оваа одлука.
9. Се овластува Сојузниот секретаријат за ф и нансии да пропише упатство за утврдување на
основицата и за пресметување на основниот придонес за инвалидско осигурување и н а основниот
придонес за пензиско осигурување од личниот доход, со тоа што плаќањето на тие придонеси да
може да биде и во паушален износ.
10. Се овластува Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата да донесе, по потреба, поблиски прописи и да дава упатства за
спроведување на оваа одлука.
11. Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Р. п. бр. 221
20 ноември 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Петар

Претседател,
Стамболиќ, с.

р.

Среда, 4 декември 1963

665.
Врз основа на членот 182 став 1, во врска со
членот 126 од Законот за Југословенската народна
армија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/55), Д р ж а в ниот секретаријат за народна одбрана пропишува
П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕТО И ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕТО И ЗАКОПОТ НА ПОСМРТНИТЕ ОСТАТОЦИ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА
Член 1
Во Правилникот за пренесувањето и за надоместокот на трошоците на пренесувањето и закопот
на посмртните остатоци на воените лица („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 30/61) членот 14 се менува и
гласи:
„За пренесувањето на посмртните остатоци на
активен подофицер, офицер или воен службеник
(член 1 став 2) се надоместуваат трошоците од членот 13 точ. 3, 4, 5, 7, 8 и 9 на овој правилник.
На фамилијата на активен подофицер, офицер
или воен службеник не и припаѓа надоместокот за
превоз од членот 13 точ. 3 и 4 на овој правилник,
ако надоместокот на тие трошоци го остварила според одредбите од Правилникот за постапката за
остварување на правата од здравственото осигурување и за определување на износите на надоместоците и помоштите на воените осигуреници и на членовите на нивните фамилии („Службен лист на
СФРЈ", бр. 31/63)."
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 3427
22 ноември 1963 година
Белград
Државен секретар
за народна одбрана'
генерал на армија,
Иван Гошњак, с. р.

666.
Врз основа на чл- 8 и 26 став 1 од Законот
за општествената контрола на цените („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 30/62) и членот 4 став 2 од Уредбата за Сојузниот завод за цени (,,Службен лист на
ФНРЈ, бр. 46/62), Сојузниот секретаријат за општи
стопански работи издава
Н А Р Е Д Б А
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ШТО СЕ
ОПФАЌААТ СО КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ
1. Во Наредбата за определување на одделни
производи што се опфаќаат со контролата на; цените („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2^63 и 5 63 и
„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/63 -и 22/63) во точката 1 на крајот на одредбата под 15 точката се заменува со запирка и по тоа се додаваат три нови
одредби, кои гласат:
„16) чинков концентрат,
17) натриум сулфат,
18) водено стакло — калиум силикат, натриум
силикат, мета силикат и магнезиум силикат."
2. По точката 2 се додава нова точка 2а, која
гласи:
„2а. Во услуги за кои контролата на цените (тарифата) ја врши Сојузниот завод за цени спаѓаат:
1) услугите на превоз на патници и стоки во
воздушниот цивилен сообраќај;
2) аеродромските услуги,"

Среда, 4 декември 1963
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3. Оваа наредба влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 1513/1
22 ноември 1963 година
Белград
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5. Ова упатство влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 1-18169/1
3 декември 1963 година
Белград
Сојузен секретар
за финансии, ч
Киро Глигоров, с. р.

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

668.

667.
Врз основа на точката 9 од Одлуката за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на сојузните државни органи, установи
и организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 48/63),
Сојузниот секретаријат за финансии пропишува

УПАТСТВО
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ И ОСНОВНИОТ
ПРИДОНЕС ЗА ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА
НОВОГОДИШНАТА НАГРАДА ЗА 1963 ГОДИНА
1. Исплатителите на новогодишната награда
според Одлуката за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на сојузните
државни органи, установи и организации, се должни на нето-износот на исплатената новогодишна
награда за 1963 година, по еден исплатен документ,
да го пресметаат и платат основниот придонес за
инвалидско осигурување и основниот придонес за
пензиско осигурување, по нормите по кои исплатителот на оваа награда ги пресметал овие придонеси
на платите за декември 1963 година, пресметани
за примена на нето-износот на новогодишната
награда. Пресметувањето на нормите на овие придонеси се врши по следните формули:
Д) нормата на основниот придонес за инвалидско
осигурување на новогодишната награда =
нормата на основниот придонес за инвалидско осигурување од бруто личниот
доход
X 100
100 помалку збирот на нормите на основниот придонес за инвалидско осигурување и основниот придонес за пензиско
осигурување од бруто личниот доход
2) нормата на основниот придонес за пензиско осигурување на новогодишната награда =
нормата на основниот придонес за пензиско осигурување од бруто личниот
доход
X 100

Врз основа на членот 4 став
'4 од Законот за југословенските
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и
скиот завод за стандардизација

РЕШЕНИЕ
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД
ОБЛАСТА НА ОБОЕНИТЕ МЕТАЛИ
1. Во издание на Југословенскиот завод за
стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:
Топло валана и пресувана жица од
алуминиум и алуминиумови легури — Технички услови за изработка и испорака —
JUS С.С3.019
Топло валани лимови од алуминиум
и алуминиумови легури — Технички услови за изработка и испорака
—
JUS С.С4.019
Алуминиумови фолии — технички
услови за изработка и испорака JUS С.С4.025
Алуминиумови ливчиња — Технички
услови за изработка и испорака JUS С.С4.030
Ладно валани лимови од алуминиум
— Форма и мери - r — — — — JUS С.С4.050
Ладно валани ленти и насови од алуминиум — Форма и мери — — JUS С.С4.051
Ладно валани лимови од алуминиумови легури — Форма и мери — JUS C.C4.150
Ладно валани ленти и ласови од
алуминиумови легури — форма и
мери — — — — — — — — JUS C.C4.151
2. Југословенските стандарди од точката 1 на
ова решение се објавени во посебно издание на
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е
составен дел од ова решение.
3. Југословенските стандарди од точката 1 на
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1964 година.
Бр. 05-7575/1
19 ноември 1963 година
Белград
Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

100 помалку збирот на нормите на основниот придонес за пензиско осигурување
и основниот придонес за инвалидско осигурување од бруто личниот доход
2. Основниот придонес за инвалидско осигурување и основниот придонес за пензиско осигурување пресметани според точката 1 од ова упутство,
се плаќаат од истите средства од кои се исплатува
новогодишната награда.^
3. Придонесите пресметани според точката 1 од
ова упатство се уплатуваат кај филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство
к а ј која уплатата на овие придонеси е извршена
на платите за декември 1963 година.
4. Исплатителот на новогодишната награда е
должен придонесите пресметани според точката 1
од ова упатство да ги уплати истиот ден кога ги
подига од банката средствата за исплата на новогодишната награда.

1 и членот 25 став
стандарди („Служ30/62), Југословендонесува

669.
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), Југословенскиот завод за стандардизација
донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА
КЛИНЕСТИ РЕМЕНИ
1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски
стандард:
Бескрајни клинести ремени ^
JUS G.E2.05G

Страна 898 -

Број 48

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј

2 Југословенскиот стандард од точката 1 на ова
решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот 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 ј а нуари 1964 година.
4. Југословенскиот стандард бескрајни клинести ремени
— — JUS G.E2.050,
донесен со Решението за југословенските стандарди
за клинести ремени и ременици („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 21/56) престанува да в а ж и на 31 декември 1963 година.
Бр. 14-7649/1
22 ноември 1963 година
Белград
Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ с. р.

РЕШЕНИЈА.
Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ",
бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
И ШУМАРСТВО
Се разрешува од должноста помошник секретар
во Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство Андрија Шубат, поради одење на друга
должност.
Б. бр. 85/2
28 ноември 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Петар" Стамболиќ, с. р.

Среда, 4 декември 1963

Одлука за разрешување односно именување секретар на Републичкиот срекретаријат за народна
одбрана;
Одлука за одобрување на Завршната сметка на
Резервниот фонд на НРС за 1962 година;
Одлука за одобрување на Завршната сметка
на Инвестиционот фонд на НРС за 1962 година;
Решение за именување членови на Републичката комисија за запишување народен зеам за обнова на Скопје;
Решение за назначување помошник секретар
на Републичкиот секретаријат за законодавство и
организација'во положба на потсекретар.
Во бројот 43 од 19 октомври 1963 година не
објавува правни прописи.
Во бројот 44 од 26 октомври 1963 година објавува:
Уредба за основањето и работата на Правниот
совет на Републичкиот извршен совет;
Одлука за овластување Административната комисија на Републичкиот извршен совет да решава
за додатоците на личната пензија и отпратнината;
Исправка на Правилникот за определување уста,новите и за условите што тие треба да ги исполнуваат за да може да се врши во нив специјалистички
стаж од одделни гранки на медицината.
УРАДНИ ЛИСТ Н А СОЦИЈАЛИСТИЧКА
Р Е П У Б Л И К А СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније" во бројот 27 од 12 септември 1963 година
објавува:
Одлука за премиите за кравјо млеко во 1963 година;
Решение за случаите во кои Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство решава за
инвестиционите програми за регулација на водените
текови и порои и ги изведува инвестиционите работи;
Решение за давање согласност на нормите на
додајниот придонес за инвалидско осигурување;
Заклучок за мерилата за користење определени
норми на додајниот придонес за инвалидско осигурување и за нормите на тој придонес што во 1963
година ќе го плаќаат организациите во одделни гранки, групи и подгрупи.
С О Д Р Ж И Н А

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ
РЕПУБЛИКИ
СЛУЖБЕНИ

ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
Р Е П У Б Л И К А СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републике
Србије во бројот 42 од 12 октомври 1963 година објавува:
Закон за Завршната" сметка за извршување на
Буџетот на НРС за 1962 година;
Одлука за избор повремени судии на Вишиот
стопански суд во Белград;
Одлука за разрешување судии;
Одлука за избор судии;
Одлука за установување^ додаток HА личната
пензија и отпратнината на лицата на кои пензијата
им е определена според Одлуката за условите за
признавање и определување на пензијата според
чл. 80 и 132 на Законот за пензиското осигурување;

Страна
663. Одлука за исплата на еднократен додаток на пензијата — — — — — — 895
664. Одлука за доделување новогодишна награда на службениците и работниците
'
на сојузните државни органи, установи и
организации — — — — — — — 895
665. Правилник за измена на Правилникот
за пренесувањето и за надоместокот на
трошоците за пренесувањето и закопот
на посмртните остатоци на воените лица
896
666. Наредба за дополненија на Наредбата
за определување на одделни производи
што се опфаќаат со контролата на цените
896
667. Упатство за утврдување на основицата
и за пресметување на основниот придонес за инвалидско осигурување и основниот придонес за пензиско осигурување
на новогодишната награда за 1963 година
897
668. Решение за југословенските стандарди од
областа на обоените метали — — — 897
669. Решение за југословенскиот стандард за
клинести ремени — — — — — — 897
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