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Ј 

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 ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КНИГОВОД-

СТВОТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за книговодството на стопанските орга-
низации, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 27 де-
кември 1967 година. 

П.Р. бр. 614 
28 декември 1967 година 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
КНИГОВОДСТВОТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за книговодството на стопанските 

организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65 и 
29/66) во членот ЗЗа во ставот 3 по зборовите: „на 
фондот за заедничка потрошувачка" се додаваат збо 
ровите: „освен средствата издвоени во тој фонд спо-
ред членот 1 став 1 од Законот за издвојување сред-
ства за станбена изградба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/65 и 56/65)". 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на ставот 3 од овој 

член, средствата издвоени во текот на годината за 
станбена изградба според Законот за издвојување 
средства за станбена изградба, стопанската органи-
зација може прршремено да ги користи за целите од 
тој став, со тоа што вака користените средства е 
должна да му ги врати на фондот за заедничка по-
трошувачка до донесувањето на завршната сметка 
за таа година." 

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, точ-
ката 3 се менува и гласи: 

„3) паричните средства на фондот за заедничка 
потрошувачка, освен средствата издвоени во тој 
фонд според Законот за издвојување средства за 
станбена изградба;". 

Досегашниот став 5 станува став 6, 

Член 2 
Во членот 336 став 1 по точката 3 се додава нова 

точка 4, која гласи: 

„4) надоместоците на личниот доход според про-
писите за здравствено осигурување што ги исплату-
ва работната организација на товар на своите сред-
ства — до височината на минималните лични до-
ходи, а надоместоците што се исплатуваат на товар 
на фондот на здравственото осигурување — во из-
носот што припаѓа според важечките прописи;". 

Досегашните точ.# 4 до 8 стануваат точ. 5 до 9. 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

2. 

Врз основа на членот 55 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за станбените задруги 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), Законодавно-
правната комисија на Сојузната скупштина на сво-
јата седница од 9 ноември 1967 година, го утврди 
долу изложениот пречистен текст на Основниот за-
кон за станбените задруги. 

Пречистениот текст на Основниот закон за стан-
бените задруги го опфаќа Законот за станбените за-
други („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/59) и него-
вите измени и дополненија објавени во „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 48/59 и 16/61 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65, со исправката објавена во „Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 17/59, во кои е означено вре-
мето на влегувањето во сила на тој закон и на него-
вите измени и дополненија. 

АС бр. 328 
9 ноември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Сојузната скупштина, 

др Леон Гершковиќ, е. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА СТАНБЕНИТЕ ЗАДРУГИ 

(Пречистен текст) 
> Г л а в а I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Станбена задруга е стопанска организација во 
која граѓаните се здружуваат за со помош од. опште-
ствената заедница да подигнат згради и се здобијат 
со станови за свои потреби. 

Општествената заедница ги помага станбените 
задруги давајќи им кредити од средствата наменети 
за станбена изградба, како и посебни олесненија 
определени со закон. 

Член 2 
Станбените задруги ги остваруваат своите цели: 
— со собирање средства од своите членови за 

изградба на станбени згради односно за купување 
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станови и станбени згради од претпријатија и од 
други организации овластени за станбена изградба, 
според принципот на заемност и штедење; 

— со организирање станбена изградба (инвести-
торски работи); 

— со основање претпријатија и дуќани за врше-
ње дејности во врска со станбената изградба, како и 
сервиси за одржување на станбените згради поди-
гнати со средства на задругата. 

Член 3 
Станбената задруга мора да има свој статут. 
Со статутот ма задругата се утврдуваат: правата 

и обврските на членовите на задругата, формира-
њето и одговорноста на органите ве задругата, заем-
ните права и обврски на станбената задруга и прет-
пријатието, дуќанот или самостојниот погон што го 
основа таа, како и предметот и начинот на работе-
њето на сервисите. 

Член 4 
Станбената задруга мора да има јавно објавев 

план на станбената изградба. 
Планот на станбената изградба на задругата мо-

ра да биде во согласност со прописите за станбената 
изградба. 

Член 5 
Одделен граѓанин може да биде член на една 

или две станбени задруги, без оглед на местото на 
своето живеење. 

Член 6 
Правата и должностите на членовите на стан-

бената задруга се определуваат со закон, со стату-
тот на задругата и со договорот што членот на за -
другата го склучува со задругата. 

Член 7 
Станбената зграда што ќе ја изгради станбена 

задруга е во општествена сопственост, освен оние 
семејни станбени згради што ги пренесла задругата 
во сопственост на граѓани. 

Со становите во зграда во општествена сопстве-
ност што ги подигнала задругата, располага задру-
гата. 

Задругата може врз основа на своето право за 
располагање да им ги продава становите на граѓани 
и општествени правни лица. 

Член 8 
Граѓанин како член на станбена задруга врз ос-

нова на договорот со задругата се здобива со пра-
вото на сопственост на стан (етажна сопственост) или 
на семејна станбена зграда што ја подигнала задру-
гата. 

Правото на членовите на задругата да се здоби-
ваат со правото на сопственост на стан или на се-
мејна станбена згради мора да биде предвидено со 
статутот на задругата. 

Одредбите на овој закон што се однесуваат на 
здобивањето со правото на сопственост на стан, се 
применуваат и не здобивањето со правото на соп-
ственост на семејна станбена зграда. 

Член 9 
Одделен граѓанин може врз основа на членство-

то во станбената задруга, а во согласност со законот, 
со статутот на задругата и со договорот, да се здобие 
со правото на сопственост на најмногу два стана или 
иа една семејна станбена зграда што ги подигнала 
задругата. 

Член 10 
Ако станбената задруга има обезбедени средства 

од кои подига станбена зграда, врз основа на дого-
ворот може на член на задругата да му даде стан 
во таа зграда и на користење (станарско право). 

Правото на членовите на задругата да се здоби-
ваат со правото за користење на стан мора да биде 
предвидено со статутот на задругата. 

Член 11 
Членовите на станбената задруга се должни со 

цел за остварување на задачите на задругата: 

— да ги уплатуваат, на начинот утврден со ста-
тутот и со договорот а согласно со законот, износите 
на име отплата на цената на станот или на семејната 
станбена зграда од кои се формираат средства за 
изградба односно купување на станови и згради; 

— да ги уплатуваат задружните удели; 
— самите да вршат определени дејности предви-

дени со статутот на задругата; 
— да ги вршат општествените обврски при упра-

вувањето со задругата и со нејзините средства; 
— да ги исполнуваат и другите обврски предви-

дени со законот, со статутот на задругата и со дого-
ворот. 

Член 12 
Членовите на станбената задруга гарантираат за 

деловите на задругата, според одредбите од законот 
и статутот на задругата. 

Член 13 
Станбената задруга како инвеститор врши из-

градба, доградба, преправки и поправки на станбе-
ните згради и други дејности во врска со станбената 
изградба, преку градежни претпријатија и дуќани. 

Дејностите од ставот 1 на овој член задругата 
може како инвеститор да ги врши и преку претпри-
јатија или дуќани што самата ќе ги основе за таа цел* 

Задругата може дејностите во врска со станбе-
ната изградба да ги врши, под условите определени 
со овој закон, и непосредно преку свом погони и 
други единици со самостојна пресметка* а работите 
за одржување и поправки на станбените згради шта 
ги подигнала, преку свои сервиси. 

Член 14 
Станбената задруга може да ги врши сите ра-

боти во врска со станбената изградба и така пето тие 
работи ќе ги вршат нејзини членови што имаат 
стручна подготовка и ги исполнуваат другите услови 
пропишани за вршење на тие работи. 

Одделни работи задругата може да врши и така 
што за таа цел ќе ја организира работата на самите 
членови на задругата. 

Член 15 
Кога за вршење на одделни работи што станбе-

ната задруга ги врши непосредно се пропишани по-
себни услови, задругата може да ги врши тие ра-
боти само ако ги исполнува пропишаните услови. 

Член 16 
Станбената задруга е правно лице. 
Прописите за стопанските организации се при-

менуваат и на станбените задруги, ако со овој закон 
или со прописите донесени врз основа на него не е 
определено поинаку. 

Член 17 
Станбената задруга е трајна организација што 

работи се додека не настапи некоја од причините за 
нејзин престанок предвидени со овој закон. 

Член 18 
Имотот на станбената задруга е во општествена 

сопственост. 
Член 15 

Средствата на фондовите и другите парични 
средства станбената задруга ги држи на сметка к а ј 
банката. 

Член 20 
Членот на станбената задруга што се здобил со 

правото на сопственост на стан, односно на дел од 
зграда што ја подигнала задругата, не плаќа стана-
рина за користење на станот, но ги поднесува тро-
шоците за управување, за текушто одржување на 
станот и заедничките делови од зградата, како и за 
големи и средни поправки на зградата. 

Член 21 
Правото за давање на користење стан и семејна 

станбена зграда што ги изградила станбена задруга, 
и припаѓа на задругата додека правото на сопстве-
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ност на станот односно на семејната станбена зграда 
не го пренесе врз членот на задругата односно до-
дека станот или семејната станбена зграда не ја про-
даде. 

Членот на задругата што се здобил со правото на 
сопственост на стан или семејна станбена зграда што 
ја подигнала задругата, има право да го дава на ко-
ристење тој стан односно таа семејна станбена 
зграда. 

Член 22 
Зградата што ја подига станбена задруга мора 

да има и деловни простории ако е тоа предвидено со 
урбанистичкиот план или со одлуката што го заме-
нува тој план. 

На деловните простории во станбената зграда што 
ќе ја подигне задругата се применуваат одредбите 
од Законот за станбените односи и од Законот за 
деловните згради и простории, ако со овој закон не е 
определено поинаку. 

Член 23 
Како нова зграда, во смисла на овој закон, се 

омета зградата чија изградба е довршена по 15 мај 
1945 година, како и зградата за чии преправки по 
тој ден е потрошен износот што ја надминува поло-
вината од вредноста на зградата. 

Одредбите од овој закон што се однесуваат на 
новите згради се применуваат и на становите и де-
ловните простории доградени по 15 мај 1945 година 
на зграда чија изградба е довршена пред тој ден. 

Г л а в а II 
ОСНОВАЊЕ СТАНБЕНА ЗАДРУГА 

1. Основачи 

Член 24 
За основање станбена задруга е потребно нај-

малку 10 лица да се спогодат да основат задруга. 

Член 25 
Основачите можат да пристапат кон основање 

станбена задруга ако постојат изгледи дека задру-
гата, со оглед на составот на своето членство, на ор-
ганизацијата на работењето и финансиските сред-
ства со кои ќе располага, ќе биде во состојба успеш-
но да ги остварува своите задачи. 

Член 26 
За основање станбена задруга одлучува осно-

вачкото собрание на задругата. 
Основачкото собрание го свикуваат основачите. 
Основачкото собрание го донесува статутот на 

задругата и ги избира изборните органи на задру-
гата. 

Записникот на основачкото собрание мора, по-
крај другото, да ги содржи и имињата на основачите 
на задругата. 

2. Статут 
Член 27 

Статутот на станбената задруга мора да ги со-
држи нужните одредби за организацијата и дејноста 
на задругата, како и за имотните и други односи во 
задругата. 

Статутот содржи особено: 
1) назив и седиште на задругата; 
2) работи со кои ќе се занимава задругата; 
3) одредби за начинот на донесувањето и за со-

држината на планот на станбената изградба; 
4) одредби за органите на задругата, за нивното 

избирање односно именување, за составот, делокру-
гот, правата и должностите, за начинот на работата 
и за меѓусебните односи; 

5) одредби за прием во членство на задругата, 
одредби за исклучување од-членство на задругата и 
за причините за исклучување, иако и одредби за ис-
тапување од членство на задругата! 

6) одредби за правата и должностите на члено-
вите на задругата; 

7) одредби за обврската за уплатување на изно-
сите на име отплата на цената на станот, на делов-
ната просторија или на семејната станбена зграда и 
за враќање на тие износи; 

8) одредби за начинот на уплатување на аван-
сите за отплата на цената на станот и за правата 
што произлегуваат од таквото уплатување; 

9) одредби за задружните удели; 
10) одредби за гаранцијата на задругарите; 
11) одредби за условите под кои членот на за-

другата се здобива со правото на сопственост на стан 
и за другите имотни односи меѓу задругата и нејзи-
ните членови; 

12) одредби за условите под кои членот на задру-
гата може да се здобие со правото за користење на 
стан; 

13) одредби за имотот на задругата; 
14) одредби за формирање на фондовите на за-

другата и за управувањето со тие фондови; 
15) одредби за административното и финанси-

ското работење на задругата; 
16) одредби за потпишувањето и застапувањето 

на задругата; 
17) одредби за основањето и работењето на прет-

пријатијата, дуќаните, погоните и другите единици 
со самостојна пресметка и сервисите на задругата, 
како и за нивниот однос спрема задругата; 

18) одредби за престанокот на задругата; 
19) одредби за начинот на кој се вршат промени 

во статутот на задругата. 

Член 28 
На делот од статутот со кој се утврдуваат одно-

сите помеѓу задругата и членовите на работната за-
едница во управувањето со задругата, дава соглас-
ност општинското собрание. 

Член 29 
Советот на општинското собрание не ќе даде 

одобрение на статутот на станбената задруга и кога 
ќе најде дека не постојат изгледи дека задругата, со 
оглед на составот на своето членство, организацијата 
на работењето и финансиските средства, ќе биде во 
состојба успешно да ги остварува своите задачи. 

3. Регистрација 
Член 30 

Управниот одбор на станбената задруга е дол-
жен да поднесе пријава за регистрација на задру-
гата во рок од 30 дена од денот на доставата на ре-
шението за давање согласност на статутот на задру-
гата. 

Пријавата мора да содржи назив и седиште на 
задругата, работи со кои ќе се занимава задругата, 
имињата на членовите на управниот одбор, како и 
на лицата што ќе ја застапуваат и потпишуваат за-
другата. 

Кон пријавата за регистрација на задругата се 
поднесува и статутот на задругата. 

Член 31 
Регистрацијата на станбена задруга ја врши 

окружниот стопански суд на чие подрачје е седиш-
тето на задругата, според прописите што важат за 
регистрацијата на задругите. 

Задругата е основана и се здобива со својството 
на правно лице со денот на извршената регистра-
ција. 

Член 32 
Во случај на промени во статутот на станбената 

задруга, управниот одбор на задругата е должен да 
му поднесе на окружниот стопански суд при кој е 
задругата регистрирана пријава заради регистраци-
ја на тие промени. 

Кон пријавата се поднесува и решението за со-
гласноста на промените во статутот. 

Промените во статутот имаат дејство спрема тре-
ти лица од денот на извршената регистрација. 
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Г л а в а III 
ПЛАН НА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА 

Член 33 
Планот на станбената изградба се состои од про-

грами за изградба на одделна зграда или на повеќе 
згради во еден блок, со финансиска план за секоја 
програма. 

Член 34 
Секоја програма за изградба содржи: 
1) број на зградите што станбената задруга има 

»амера да ги подигне, со назначување на локацијата 
на тие згради; 

2) број на становите и деловните простории во 
тие згради, со назначување на нивната големина и 
категорија; 

3) износ на финансиските средства потребни за 
изведба на тие згради, како и извори на тие сред-
ства; 4) цени на одделни станови. 

Член 35 
Планот на станбената изградба го донесува над-

лежниот орган на станбената задруга во рок од 
шест месеци од денот на основањето на задругата. 

Планот на станбената изградба задругата го до-
полнува постојано со нови програми за изградба, 
според бројот на новозапишаните членови, а во со-
гласност со финансиските можности. 

Член 36 
Планот на станбената изградба, како и секоја 

нова програма за изградба, ги донесува органот на 
станбената задруга определен за тоа со статутот на 
задругата. 

Ако со статутот на задругата не е определен ор-
ганот што го донесува планот на станбената изград-
ба, планот го донесува собранието на задругата. 

Собранието на задругата може да го овласти за-
дружниот совет или управниот одбор да го донесе 
планот на станбената изградба и одделните програ-
ми на изградбата. 

Член 37 
Планот на станбената изградба, како и секоја 

нова програма за изградба, станбената задруга е 
должна јавно да ги објави, и тоа во рок од 30 дена 
од денот на нивното донесување. 

Начинот на објавувањето на планот односно на 
програмата се определува со статутот на задругата. 

Г л а в а IV 
РАБОТЕЊЕ НА СТАНБЕНАТА ЗАДРУГА 

Член 38 
Станбената задруга може да се занимава со овие 

работи* 
1) со организирање меѓу своите членови на ште-

дење со цел за формирање на средства од кои чле-
новите ќе ја отплатуваат цената на станот или на се-
мејната станбена зграда (член 67); 

2) со склучување договори за заем од опште-
ствените средства заради станбена изградба; 

3) со прибавување земјишта за изградба на згра-
дите што ги подига; 

4) со грижи за изработка на проектите на стан-
бените згради, како и со изработка на тие проекти 
во своето проектантско биро, или од страна на член 
на задругата или свој службеник — овластен про-
ектант; 

5) со набавка на градежни и други материјали 
потребни за изградба, доградба, преправки и поправ-
ки на станбени згради; 

6) со склучување во својство на инвеститор, со 
овластените градежни претпријатија и дуќани или 
со претпријатијата и дуќаните што ги основала таа, 
на договори за изградба, доградба, преправки и по-
правки на станбени згради, и со 1рижи за извршу-
вање на тие договори; 

7) со вршење работи за текушто одржување и 
поправки на зградите што ги подигнала, преку сво-
ите сервиси; 

8) со давање помош на членовите на задругата 
по правните, финансиските и други прашања во врс-
ка со изградбата на станбените згради. 

Задругата може, под условите определени со овој 
закон, да се занимава и со производство на градеж-
ни и други материјали потребни за изградба, доград-
ба, преправки и поправки на станбени згради во 
своите самостојни погони, како и со изградба, до-
градба, преправки и поправки на станбени згради 
преку своите самостојни погони или со организи-
рање работа на своите членови на таквите работи. 

Член 39 
Станбената задруга го пренесува правото на соп-

ственост на становите врз членовите на задругата 
или, под условите определени со законот и статутот, 
им ги дава становите на користење. 

Задругата може одделни станови и згради што 
ги подигнала да им ги продава и на лица што не се 
членови на задругата, за готово или на кредит, ако 
никој од членовите не склучил договор со задру-
гата врз основа на кој се здобива со правото на соп-
ственост на тие станови или згради. 

Член 40 
Станбената задруга може да купува готови стан-

бени згради и станови од претпријатија и други ор-
ганизации овластени за станбена изградба. 

Одредбите од овој закон што се однесуваат на 
становите и зградите што ги подигнала задругата, се 
применуваат и на становите и зградите што ги ку-
пила задругата. 

Член 41 
Со цел за организирање и финансирање на стан-

бената изградба, станбените задруги можат со граде-
жни претпријатија и други работни организации што 
се занимаваат со станбена изградба да се здружу-
ваат во деловни здруженија. 

Член 42 
Работите со кои одделна станбена задруга ќе се 

занимава мораат да бидат определени со нејзиниот 
статут. 

Г л а в а V 
ЧЛЕНСТВО 

Член 43 
За членови на станбена задруга можат да бидат 

примени граѓани што ги исполнуваат условите опре-
делени со законот и со статутот на задругата и кои 
писмено ќе изјават дека го прифаќаат статутот на 
задругата. 

Основачите на задругата стануваат членови на 
задругата со денот на нејзината регистрација. 

Член 44 
Одлука за прием во членство на станбената за-

друга донесува управниот одбор на задругата. 

Член 45 
Управниот одбор на задругата може да одбие да 

прими за член на станбената задруга лице што не 
ги исполнува условите определени со статутот на 
задругата, како и лице што не дава достаточно га-
ранција дека ќе ги исполнува своите обврски спрема 
задругата. 

Одредбата од ставот 1 на овој член не се применува 
во случаите во кои е задругата според овој закон 
должна да прими определено лице за член на за-
другата. 

Член 46 
Секој член на станбената задруга може да бара 

од собранието на задругата да ја измени одлуката на 
управниот одбор со која некое лице е примено за 
член на задругата. 

Лицето што со одлука на управниот одбор е од-
биено да биде примено во членство на задругата, 
може да бара од собранието на задругата да ја из-
мени таа одлука. 
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Члан 47 
Управниот одбор на задругата не може да одбие 

да прими едно лице за член на станбената задруга 
поради причината што според ПОСТОЈНИОТ плен на 
станбената изградба за сите станови или семејни 
станбени згради се склучени договори врз основа на 
кои член на задругата се здобива со правото на соп-
ственост. 

Член 48 
Членот на станбената задруга има право, согла-

сно со статутот на задругата, да учествува во упра-
вувањето со задругата, да ги избира определените 
органи ва задругата и да биде избиран во нив. 

Член 49 
Членот на станбената задруга на собранието 

на задругата има само еден глас, без оглед на тоа 
дали склучил договор за еден или за два стана. 

Член 50 
Членот на станбената задруга е должен да ги 

исполнува своите обврски спрема задругата опре-
делени со статутот на задругата и со договорот, а 
особено во месечни или други рокови што се опре-
делени со статутот на задругата или со договорот, 
да ги уплатува определените износи на име отплата 
на цената на станот или семејната станбена зграда, 
како и да го уплатува задружниот удел. 

Член 51 
Членството во задругата престанува со смртта 

»а член на задругата и со истапување или исклучу-
вање на член од задругата. 

Ако причините за исклучување на член на за-
другата се предвидени со статутот, тој може да биде 
исклучен само поради тие причини. 

Ако со статутот на задругата не се предвидени 
причини за исклучување на член на задругата, тој 
може да биде исклучен од задругата само ако не 
ги исполнува обврските спрема задругата или ако 
работи проти« интересите на задругата. 

Г л а в а VI 
ОРГАНИ 
Член 52 

Членовите на станбената задруга управуваат со 
задругата преку органите на задругата, согласно со 
статутот на задругата. 

Член 53 
Органи т станбената задруга се собранието, за-

дружниот совет, управниот одбор и управникот. 
Член 54 

Собранието на задругата го сочинуваат члено-
вите на задругата. 

Собранието на задругата го донесува статутот 
и одлучува за другите работи на задругата што се 
утврдени со законот и со статутот на задругата. 

Член 55 
Собранието на задругата полноважно одлучува 

ако се присутни повеќе од половината членови на 
задругата. 

Собранието се состанува по потреба или ако тоа 
го бараат најмалку една петтина членовите на за-
другата, а в-о поголеми задруги — најмалку 53 чле-
нови на задругата. 

Постапката за свикување собрание и за утвр-
дување на неговиот дневен ред се определува со 
статутот на задругата. 

Член 56 
На собранието на задругата право за одлучу-

вање имаат само членовите на задругата што до 
денот на одржувањето на собранието ги подмириле 
своите втасани обврски за уплата на ратите од 
цената на станот и за уплата на уделите. 

За изборни органи на задругата можат да би-
дат избирани само членови на задругата што до 
денот на изборите ги исполниле обврските од ста-
вот 1 на овој член*. 

Член 57 
Задружниот совет на задругата се состои од 

најмалку 15 членови избрани од редот на членовите 
на задругата и од редот на работниците на задру-
гата. 

Управниот одбор на задругата се состоји од 
најмалку 5 членови, избрани од редот па членовите 
на задругата и од редот на работниците на задру-
гата. 

Со статутот на задругата се определува бројот 
на членовите на задружниот совет и бројот на чле-
новите на управниот одбор и односот па членовите 
на задругата и работниците на задругата во задруж-
ниот совет и во управниот одбор, во согласност со 
законот. 

Член 58 
Изборот и отповикот на членовите тла задруж-

ниот совет и на управниот одбор, како и именува-
њето и разрешувањето од должност на управникот 
на задругата, се вршат според одредбите од Основ-
ниот закон за избирање на работнички совети и 
други органи на управувањето во работните органи-
зации. 

Член 59 
Задружниот совет на задругата решава за сите 

прашања по кои во претпријатие, според општите 
прописи, решава работничкиот совет на претприја-
тието, освен по прашањата кои со законот и со 
статутот на задругата се ставени во надлежност на 
собранието на задругата. 

Со статутот или со одлука на собранието на за-
другата задружниот совет може да биде овластен 
да решава и за работите за кои според одредбите од 
овој закон одлучува собранието на задругата. 

Член 60 
Управниот одбор и управникот на задругата ги 

имаат правата и должностите согласно со прописите 
за правата и должностите на управниот одбор и ди-
ректорот на претпријатие. 

Член 61 
Работниците на задругата самостојно одлучу-

ваат за организацијата на работата, за распредел-
бата на доходот и за меѓусебните работни односи, 
освен за стапувањето на работа и за престанокот 
на работата на работниците на раководните работни 
места предвидени со статутот или со општите акти 
на задругата. 

Член 62 
Членовите на изборните органи ва задругата 

гарантираат солидарно за штетата што членовите 
на задругата и трети лица ќе ја претрпат поради 
незаконито работење на задругата. 

Г л а в а VII 
ИМОТНИ ОДНОСИ 

Член 63 
Станбената задруга може да подига станбен.! 

згради заради пренесување на правото на сопстве-
ност на становите врз своите членови. 

Меѓусебните права и обврски на задругата л 
член на задругата во поглед на здобивањето со 
правото на сопственост на стапот се утврдуваат со 
договор (договор за имотните права и обврски). 

Член 64 
Договорот за имотните права и обврски содр^ 

жи, покрај другото: 
1) означување на станот, по големина, катего-

рија и положба, што е должна задругата да го 
пренесе во сопственост на член на задругата; 

2) износ што членот на задругата е должен дм 
го плаќа на име отплата на цената на тој стан; 

3) големина на одделни рати со кои членот на 
задругата е должен да го отплатува износот од 
точката 2 на овој член, како и рокови во кои тие 
рати треба да се плаќаат; 

4) рок во кој задругата е должна да го пренесе 
станот во сопственост на член на задаугата. 
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Член 65 
При определувањето на износите што член на 

станбената задруга треба да ги плати на име от-
плата на цената, се зема предвид пресметковната 
вредност на станот, износот на каматата што задру-
гата треба да и го плаќа на банката за кредитот 
одобрен со цел за изградба на станот, како и износот 
што отпаѓа на име режиските трошоци на задру-
гата. 

Износот што членот на задругата го плаќа на 
име отплата на цената, како и износот на одделни 
рати и роковите за нивната уплата, ги определува 
управниот одбор на задругата. 

Со статутот на задругата може да се предвиди 
износот што член на задругата врз основа на до-
говорот треба да го плаќа на име отплата на це-
ната да може по завршувањето на изградбата на 
станот да се ревидира и да се покачи или да се на-
мали според фактичната цена на чинењето на 
станот. 

Ако е со статутот предвидено да може да се 
врши ревизија на износот што член на задругата 
врз основа на договорот треба да го плаќа на име 
отплата на цената, со статутот мораат да се пред-
видат и условите и начинот за вршење на оваа 
ревизија, како и границите до кои износот утврден 
со договорот може да се покачи или намали. 

Поблиски одредби за условите и за начинот за 
вршење на ревизијата, во рамките на статутот на 
задругата, се утврдуваат со договорот. 

Ако поради преземените обврски во врска со 
изградбата на стан односно зграда задругата пре-
трпела загуба поради зголемување на трошоците, 
задругата може разликата помеѓу договорената и 
фиктичната цена на станот односно на зградата да 
ја покрие само од средствата на резервниот фонд и 
од средствата остварени со продажба на изграде-
ните станови или деловни простории над цената 
определена според ст. 1 и 3 од овој член. 

Член бб 
Со правилникот на задругата кој го донесува 

собранието на задругата се пропишуваат начинот и 
постапката за утврдување на вредноста на одделни 
станови во зграда што ги изградила станбената зад-
руга. 

Член 67 
Член на станбената задруга може да договорл 

со задругата да вложува определени износи на име 
аванс за отплата на цената на станот, а со цел за 
формирање на средства достаточни за да го започне 
тоа отплатување. 

Со ваков договор членот на задругата може да 
си обезбеди ред на првенство при здобивањето со 
правото на сопственост на стан. 

Кога вкупниот износ на авансот ќе стане доста-
точен за отплатување на цената, членот на задру-
гата е должен да склучи со задругата договор за 
имотните права и обврски. 

Членот на задругата додека е во задругата не 
може да располага со уплатените износи на авансот 
за други цел, освен за отплатување на цената на 
станот. 

На уплатените износи на авансот задругата не 
плаќа камата. 

Член 68 
Договорите од претходните членови мораат да 

бидат писмени и во согласност со статутот на за-
другата. 

Договор што не е направен во писмена форма, 
нема правно дејство. 

Во случај на неслагање на одредбите од ста-
тутот и од договорот, важат одредбите од стату-
тот но ако до неслагање дошло поради подоц-
нежна измена на статутот, важат одредбите од 
договорот, ако договорот во времето на склучува-
њето бил согласен со важечкиот статут. 

Правата на член на задругата што произлегу-
ваат* од статутот на задругата не можат да се 
исклучат со договор. 

Член 69 
Со статутот на станбената задруга и со дого-

вор може да биде предвидено член на задругата 
да може на име отплата на цената да ја внесе во 
задругата вредноста на работата што тој ќе ја из-
врши на зградата што ја подига задругата или да 
внесе некој имот, како што е градежен материјал. 

Со договорот мора да биде утврдена паричната 
вредност на вложувањето од ставот 1 на овој член. 

Член 70 
Со статутот на станбената задруга и со дого-

ворот за имотните права и обврски се определува 
рокот во кој е должна задругата да го пренесе врз 
членот на задругата правото на сопственост на стан. 

Со статутот и со договорот може да се пред-
види член на задругата да се здобива со правото 
на сопственост на стан и пред да ги исплати сите 
износи на кои се обврзал со договорот. 

Во случајот од ставот 2 на овој член задругата 
може да договори на станот на кој членот на задру-
гата се здобива со правото на сопственост, како на по-
себен дел од зграда, да се укнижи правото на залог 
за обезбедување на уште неплатените рати од це-
ната на станот. 

На членот на задругата што според договорот 
се здобива со правото на сопственост на стан задру-
гата е должна да му го предаде на користење тој 
стан ако биде довршен пред истекот на рокот пред-
виден со договорот за пренесување правото на 
сопственост и ако членот на задругата ги исполнил 
сите втасани обврски. 

Член 71 
Член на станбена задруга што се здобил со 

правото на сопственост на стан, што во потполност 
ја исплатил цената на која се обврзал со дого-
ворот и ги исполнил другите обврски спрема задру-
гата, може да истапи од задругата. 

Таков член на задругата, како сопственик на 
посебен дел од зградата, слободно располага со ста-
нот на кој се здобил со правото на сопственост и 
може тоа право да го пренесе врз друго лице. 

Член 72 
Член на станбена задруга што се здобил со пра-

вото на сопственост ш стан, а не је исплатил во 
потполност цената на која се обврзал со договорот, 

' останува член на задругата и е должен и натаму 
да ги плаќа договорените рати на име отплата на 
цената на станот и да ги исполнува другите обврски 
спрема задругата, се до полната исплата на цената 
на станот. 

Ако таков член на задругата без оправдани 
причини, и откога е писмено опоменат, ве уплати 
три или повеќе рати едноподруго на име отплата 
на цената на станот, задругата може по судски пат 
да бара наплата на заостанатите рати. 

Наплатата на заостанатите рати може да се 
врши со продажба на станот пренесен во сопстве-
ност на член на задругата или од друг његов имот. 

Ако задругата ни по судски пат не може да 
ги наплати заостанатите рати, може да го исклучи 
таквиот член од членството на задругата и да бара 
правото на сопственост на станот да му се одземе 
и да и се врати на задругата, а тој да се исели од 
станот. 

Во случај на иселување од станот на член на за-
другата според ставот 4 од овој член, задругата не е 
должна да му обезбеди нужно сместување. 

Член 73 
Член на станбената задруга што се здобил 

со правото на сопственост на стан, а не ја исплатил 
наполно цената на станот, може сите свои права и 
обврски да ги пренесе врз друго лице и да истапи 
од задругата. 

Лицето врз кое членот на задругата во смисла 
на ставот 3 од овој член ги пренел своите права и об-
врски, а кое од членот што истапува од задругата 
ги презело сите обврски спрема задругата, задругата 
е должна да го прими во своето членство. 
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Член 74 
Ако станбената задруга има обезбедени сред-

ства или дел од средствата за изградба на станбена 
зграда од други извори, а не од износите што 
членовите на задругата ги плаќаат на име отплата 
на цената на станот, задругата може становите во 
така подигнати згради да им ги дева на членовите 
на задругата и на користена, ако е тоа предвидено 
со статутот на задругата. 

Меѓусебните ирева и обврски на задругата и 
на член на задругата што произлегуваат од пра-
вото за користење на стан во зграда што ја подиг-
нала задругата, се утврдуваат, со договор, во со-
гласност со Законот за станбените односи и со ста-
тутот на задругата. 

Со договорот може да се предвиди задругата 
да може членот што не ги исполнува обврските 
преземени со договорот, да го исклучи од член-
ството на задругата и да бара да се исели тој од 
станот. 

Во случај на иселување на членот на задру-
гата од станот според ставот 3 на овој член, задругата 
не е должна да му обезбеди соодветен стан ниту 
нужно сместување. 

Во се друго што со договорот не е регулирано 
поинаку членот на задругата кој според договорот 
се здобива со правото за користење на стан ги има 
сите права и обврски на носител на станарско пра-
во во смисла на Законот на станбените односи. 

Член 75 
Ако член на станбената задруга втасаната рата 

за отплата на цената на станот не ја плати на вре-
ме, тој е должен на неплатениот износ да и плаќа 
на задругата камата што ја определува статутот на 
задругата, но која не може да ја премине макси-
малната стопа на каматата определена со важечките 
прописи. 

Член 76 
Лицето што престанало да биде член на стан-

бената задруга односно неговиот наследник има 
право да бара, согласно со статутот на задругата и 
со договорот, враќање на износите уплатени на име 
отплата на цената на станот, односно враќање на 
износите на авансите за отплата на цената на ста-
нот, по одбивање на износот на режиските трошоци. 

Ако лицето од ставот 1 на овој член, врз основа на 
договорот со задругата користело стан. од износот 
што треба да му се врати ќе се одбие и износот за 
амортизација на тој стан. 

Задругата има право од износите уплатени на 
име цената, што според ставот 2 од овој член е должна 
да ги врати, да задржи износ во височина од 1% 
од цената што ја договорила со членот на задругата, 
но во никој случај не може да задржи износ по-
голем од 10% од вкупно уплатените износи. 

Одредбата од ставот 3 на овој член не се однесува 
на авансите за отплата на цената. 

Ако со статутот или со договорот не е опреде-
лено времето и начинот за враќање на износите од 
ставот 1 на овој член задругата е должна да ги 
врати во примерениот рок, откога членот на задру-
гата односно неговиот наследник ќе и постави такво 
барање 

Задругата е овластена, и покрај статутот и 
договорот, да го одложи враќањето на износот од 
ставот 1 на овој член до довршувањето на зградата 
во која се наоѓа станот наменет на член на задру-
гата, ако враќањето на овој износ пред тоа време 
позначително би го нарушило финансирањето на из-
градбата на зградата. 

Член 77 
Кога членството во станбена задруга престанало 

поради смрт, задругата .е должна наследникот на 
умрениот член на задругата, на негово барање, да 
го прими во членство. 

Ако задругата го прими во членство наследни-
кот, износите што умрениот член на задругата ги 
внесол во задругата не му се враќаат на наследни-
кот, туку остануваат и натаму во задругата под 
условите под кои се внесени. 

Член 78 
Членовите на станбената задруга се должни да 

го плаќаат задружниот удел кој служи за фор-
мирање на средствата на деловниот фонд и сред-
ствата на резервниот фонд. 

Височината на уделот се определува со статутот 
на задругата, и тоа за просечниот стан во зградите 
што ги подига таа. 

Член на задругата што склучил договор за по-
веќе станови, плаќа онолку удели за колку станови 
склучил договор, а оној што склучил договор за 
стан што го преминува просекот во поглед на голе-
мината и категоријата, плаќа сразмерно поголем 
удел. 

Член 79 
Со статутот на станбената задруга може да се 

предвиди членовите на задругата при стапувањето 
во членство да плаќаат определен износ на име 
уписника. 

Член 80 
Членот на станбена задруга одговара за дол-

говите на задругата настанати за време додека тој 
бил член на задругата, до височината на бројот на 
уделите определени со статутот на задругата. 

За овие долгови членовите на задругата одгова-
раат солидарно, и тоа само ако долгот не може да 
се наплати од задругата. 

Одговорноста на член на задругата за долговите 
на задругата застарува по истекот на две години 
од завршетокот на годината во која му престанало 
членството во задругата. 

Член 81 
Станбената задруга не може средствата од сво-

јот доход да ги дели меѓу своите членови. 

Г л а в а VIII 
УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДО-
ХОД НА СТАНБЕНАТА ЗАДРУГА И РАСПОРЕ-

ДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФОНДОВИТЕ 
Член 82 

Во вкупниот приход на станбената задруга вле-
гуваат : 

1) надоместоците што станбената задруга ги на-
платува за своите услуги; 

2) другите приходи што ќе ги оствари задругата. 
Член 83 

Од вкупниот приход на задругата се подмиру-
ваат трошоците на роботењето на задругата според 
прописите што важат за стопанските организации, 
ако со овој или друг сојузен закон не е определено 
поинаку. 

Член 84 
Вкупниот приход на задругата утврден според 

членот 82 од овој закон, по одбивање на трошоците 
на работењето престанува доход на задругата. 

Член 85 
На доходот на задругата не се пресметува при-

донес од доходот на стопанските организации. 
Член 86 

Прописите за фондовите на стопанските орга-
низации согласно се применуваат и на станбените 
задруги, освен на деловните средства од членот 88 
ва овој закон. 

Член 87 
Средствата со кои задругата ќе се здобие од 

задружните удели не влегуваат во вкупниот приход 
на задругата, туку се распоредуваат во деловниот 
и резервниот фонд на начинот утврден со статутот 
на задругата. 

Член 88 
Авансите за изградба на згради и станови, кре-

дитите дадени на задругата за изградба на згради и 
станови, зградите во изградба и материјалот потре-
бен за изградба на згради, како и износите наплате-
ни по основот на купоггродавни договори за про-
дадени згради и станови, не влегуваат во вкупниот 
приход туку сочинуваат деловни средства на стаич 
баната задруга. 
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Со статутот на задругата поблиску се определу-
ва начинот на користењето на деловните средства 
од ставот 1 на овој член. 

Г л а в а IX 
ПРЕТПРИЈАТИЈА, ДУЌАНИ, ПОГОНИ И ДРУГИ 

ЕДИНИЦИ СО САМОСТОЈНА ПРЕСМЕТКА 
Член 89 

Станбената задруга може заради вршење дејно-
сти во врска со станбената изградба да основа сто-
пански претпријатија, дуќани и самостојни погони. 

Две или повеќе задруги можат да основат едно 
претпријатие и дуќан. 

Член 90 
Станбената задруга основа претпријатија и ду-

ќани за оние свои дејности што имаат услови за 
самостојно работење. 

Општинското собрание ќе одбие да даде одо-
брение за основање претпријатие или дуќан ако 
најде дека претпријатието или дуќанот не ќе биде во 
состојба да остварува достаточен доход, или ако нај-
де дека со основањето на претпријатието или дуќа-
нот не би се унапредил развитокот на онаа дејност 
заради која е задругата основана. 

Член 91 
Стопанските претпријатија и дуќани што ги ос-

нова станбена задруга ги имаат спрема општестве-
ната заедница сите права и должности како и дру-
гите стопански претпријатија и дуќани, и врз нив 
се применуваат сите други прописи за стопанските 
претпријатија и дуќани. 

Член 92 
Начелата за заемните права и обврски на стан-

бената задруга и на претпријатието или дуќанот што 
го основала задругата, се определуваат со статутот 
на задругата. 

Со статутот на задругата може да се определи 
претпријатијата и дуќаните да се должни да произ-
ведуваат стоки или да вршат услуги само или пр-
венствено за потребите на задругата. 

Исто така, со статутот може да се определи за-
другата да е должна на претпријатието или на ду-
ќанот да му обезбеди потребни порачки за производ-
ство односно за вршење услуги. 

Со статутот на задругата може да биде предви-
дена обврска на претпријатието или дуќанот да за-
посли определен број членови на задругата. 

Член 93 
Заемните права и обврски на станбената задруга 

и на претпријатието или дуќанот поблиску се опре-
делуваат со договор, во рамките на одредбите од 
статутот на задругата. 

Во решението за основање претпријатие или ду-
ќан мора да биде предвиден рокот во кој претприја-
тието односно дуќанот е должен да го склучи со за-
другата договорот од ставот 1 на овој член. 

Договорот за односите помеѓу задругата и прет-
пријатието или дуќанот го склучуваат нивните 
управни одбори. 

Овој договор го потврдува од страна на задру-
гата собранието на задругата, а од страна на сто-* 
ланското претпријатие или дуќанот работничкиот 
совет-

Член 94 
Станбената задруга може да основа самостојни 

погони за проектантски работи, како и за работи на 
изградба, доградба, преправки, поправки и одржу-
вање на станбени згради, и за производство на гра-
дежен и друг материјал потребен за тие работи. 

Како самостоен погон задругата може да ги ор-
ганизира оние дејности од ставот 1 на овој член што 
уште немаат услови да се организираат како сто-
панско претпријатие или дуќан. 

Член 95 
За основање и работа на погони и други единици 

со самостојна пресметка на станбената задруга ва-
жат прописите за погоните и другите единици со 
самостојна пресметка во претпријатијата. 

Г л а в а X 
О ЛЕСНЕНИЈ А НА СТАНБЕНИТЕ ЗАДРУГИ И 

НИВНИТЕ ЧЛЕНОВИ 

Член 96 
Општините и другите општествено-политички 

заедници ги помагаат станбените задруги со своето 
учествување во финансирањето на задружната 
станбена изградба со давање кредити под поволни 
услови, како и во други форми. 

Општините и другите општествено-политички 
заедници ги помагаат задругите со учествување во 
финансирањето на станбената изградба под услов 
таа изградба да е во согласност со барањата на ко-
муналниот и урбанистичкиот развиток на населбата. 

Член 97 
На заработката што на членовите на станбената 

задруга им се пресметува за нивната работа во за-
другата (член 69) не се плаќаат придонесите што се 
плаќаат од личниот доход. 

Член 98 
Сите згради во општествена сопственост што ги 

подигнала станбена задруга мораат да бидат осигу- „ 
рени. 

Член 99 
Сите дејствија во врска со основањето и ре-

гистрацијата на станбена задруга се ослободени од 
плаќањето на сите такси според Законот за таксите 
и прописите на општинските собранија. 

За претставките, решенијата и другите акти и 
дејствија во врска со подигањето на станбена зграда 
според овој закон, не се плаќаат никакви такси 
според Законот за таксите и прописите на општин-
ските собранија. 

Не се плаќаат никакви судски такси за укни-
жување на правото на сопственост и на другите 
права на земјиштето што го прибавува задругата 
заради подигање зграда, ниту судски такси за укни-
жување на правото на сопственост на член на за-
другата на стан или на семејна станбена зграда што 
задругата ги пренесува врз него. 

За запишување на општествената сопственост 
на зграда што ја Јгодигнала задругата, како и за 
пренесување на правото на сопственост на стан или 
семејна станбена зграда од задругата врз член на 
задругата, не се плаќа данок на промет на недвиж-
ности. 

На приходите од нов стан или семејна станбена 
зграда во граѓанска сопственост, што ги пренесла за-
другата врз задругарите, не се плаќа данок на доход 
за време од 30 години од издавањето на дозволата 
за уселување во зградата. 

Кога на граѓанин здобивањето или загубата на 
некое право му зависи од височината на неговиот 
доход, во доходот не се засметуваат приходите што 
произлегуваат од новите станови или згради од ста-
вот 5 на овој член за време од 20 години од издава-
њето на дозволата за уселување во зградата. 

Г л а в а XI 
ПРЕСТАНОК НА СТАНБЕНАТА ЗАДРУГА 

Член 100 
Станбената задруга престанува да постои кога 

ќе настапи некоја од причините поради кои пре-
станува да постои и стопанско претпријатие. 

Задругата престанува да постои и кога бројот 
на членовите на задругата ќе стане помал од десет, 
како и кога собранието на задругата едногласно ќе 
одлучи задругата да престане да постои. 

Прописите за престанокот на стопанските прет-
пријатија согласно се применуваат и на престано-
кот на задругите, ако со овој закон не е определено 
поинаку. 
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Член 101 
Општинското собрание ќе донесе решение за 

престанок на станбена задруга кога ќе утврди дека 
работењето на задругата не е во согласност со за-
конот, а задругата во оставениот и рок своето рабо-
тење не го сообрази со законот. 

Член 102 
Членот на станбената задруга што престанала 

да постои ги задржува на станот, деловната про-
сторија или на семејната станбена зграда, што му 
ги отстапила задругата на користење, правата што 
ги имал на денот на престанокот на задругата. 

Членот на задругата што престанала да постои 
има право непосредно спрема оној што дал кредит 
за подигање на зградата да ги преземе сите обвр-
ски во поглед на станот за кој склучил договор со 
задругата. 

Член 103 
При ликвидацијата на станбената задруга, лик-

видационата комисија може, ако поверителите на 
задругата не му се противат на тоа, да склучи до-
говор со друга станбена задруга или стопанска 
организација, според кој врз оваа ги пренесува 
станбените згради и другиот имот на задругата, со 
тоа што таа организација да ги земе врз себе сите 
обврски на задругата. 

Член 104 
Имотот што ќе преостане по ликвидацијата на 

станбената задруга му се предава на управување 
на општинското собрание. 

Г л а в а XII 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 105 
Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни за 

стопански престап станбена задруга: 
1) ако плаќа камата на уделите или ако дели 

добивка меѓу членовите на задругата; 
2) ако во своите фондови не ги внесува сред-

ствата што според овој закон е должна да ги вне-
сува или ако средствата на фондовите или други 
свои средства ги користи противно на нивната на-
мена ; 

3) ако паричните средства што ќе ги прибави, не 
ги положи без одлагање или не ги држи на сметка 
кај банката. 

За дејствијата од.овој член ќе се казни со казна 
до 200 динари и одговорното лице во задругата што 
ќе изврши некое од тие дејствија или издаде налог 
да се изврши тоа. 

За постапката по стопанските престапи од ст. 1 
и 2 еа овој член надлежни се во прв степен окруж-
ните стопански судови. 

Г л а в а XIII 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 106 
Имотот на постојните станбени задруги што про-

должиле со работа по 23 јули 1959 година, како ден 
на влегувањето во сила на Законот на станбените 
задруги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/59), стана 
општествена сопственост. 

Постојните стамбени задруги што продолжуваат 
со работа по 23 јули 1959 година, како ден на влегу-
вањето во сила на Законот за станбените задруги 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/59), според одред-
бите на тој закон се должни сиот имот што го имаат 
на денот на влегувањето во сила на тој закон, да го 
распоредат, со оглед на целта на одделни делови од 
тој имот, на фондовите според овој закон. 

Со станбената зграда со која до 23 јули 1959 
година, како ден на влегувањето во сила на Зако-
нот за станбените задруги („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/59), управувала станбената задруга, од тој ден 
ќе се управува на начинот пропишан со овој закон, 

Член 107 
На имотните односи помеѓу станбената задруга и 

членовите на задругата засновани пред 23 јули 1959 
година, како ден на влегувањето во сила на Законот 
за станбените задруги („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/59), треба и по тој ден да се применат одред-
бите од задружниот статут и договорот помеѓу за-
другата и членовите на задругата, врз кои се засно-
вани тие односи, ако одделни членови на задругата 
не се спогодат со задругата своите имотни односи да 
ги сообразат со одредбите на озој закон. 

Член 108 
Членовите на станбените задруги што врз основа 

на правилата на задругата и договорот пред 23 јули 
1959 година, како ден на влегувањето во сила на За-
конот за станбените задруги („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/59), се здобиле со правото на сопстве-
ност на стан или на семејна станбена зграда односно 
со правото на располагање со становите, што ги по-
дигнала задругата, ги имаат во поглед давањето на 
користење на тој стан или семејна станбена зграда, 
како и во поглед управувањето со семејната стан-
бена зграда, односно во поглед учествувањето во 
управувањето со зградата под општествено управу-
вање, истите права што според овој закон им припа-
ѓаат на членовите на станбените задруги. 

Член 109 
До донесувањето на посебни прописи за здру-

жувањето на граѓани во ортаклаци, на ортаклаците 
во кои граѓаните се здружуваат заради заедничка 
изградба на станбена зграда ќе се применуваат од-
редбите од чл. НО до 119 на овој закон. 

Член 110 
Две или повеќе лица можат да се здружат во 

ортаклак заради заедничка изградба на семејна или 
повекестанбена зграда за свои потреби. 

Член 111 
Ортаклакот со цел за изградба на станбена 

зграда се заснова со договор. 

Член 112 
Договорот за ортаклакот мора да содржи осо-

бено: одредби за големината на паричните износи 
или на друг имот што одделни ортаци го внесуваат 
во ортаклакот, одредби за правата и обврските на 
ортаците, одредби за водењето на работите на ор-
таклакот и за овластувањето за склучување на ра-
боти со трети лица, одредби за тоа кои станови или 
деловни простории ќе бидат во сопственост на од-
делни ортаци, како и одредби за престанокот на 
ортаклакот и за ликвидацијата на односите меѓу 
ортаците. 

Член 113 
Договорот за ортаклак се склучува во писмена 

форма, а потписите на основачите на договорот мо-
раат да бидат заверени според важечките прописи. 

Договорот што не е склучен во писмена форма 
нема правно дејство. 

Член 114 
Договорот за ортаклак му се поднесува на реги-

страција на органот на управата на општинското со** 
браиие надлежен за станбените работи. 

Член 115 
За ортаците што го регистрирале ортаклак от 

важат сите ослободувања и олесненија според чле-
нот 99 од овој закон. 

Член 116 
Ортаците можат да ги вршат само оние работи 

предвидени за станбените задруги што се потребни 
за изградба на станбената зграда што ја подигаат 
тие. 
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Член 117 
Управувањето со зградата што ја подигнале 

ортаци се врши според одредбите од Законот за 
станбените односи и од Законот за сопственоста на 
делови од згради. 

Член 118 
Со денот на довршувањето на зградата секој од 

ортаците се здобива со правото да го укнижи сво-
ето право на сопственост на станот за кој е тоа 
определено со договорот за ортаклакот. 

Со денот на укнижувањето на правото на соп-
ственост ортаклакот престанува и ортаците се дол-
жни да пристапат кон ликвидација на ортак лакот. 

Член 119 
Сопственикот на станот што е подигнат ортачки 

ги има сите права на сопственик на посебен дел од 
зграда. 

Член 120 
Со денот 23 јули 1959 година, како ден на вле-

гувањето во сила на Законот за станбените задруги 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/59), престанаа да 
важат одредбите од Основниот закон за задругите од 
18 јуни 1946 година што се однесуваат на станбените 
задруги, како и другите прописи што се во спротив-
ност со одредбите на овој закон. 

Член 121 
Со денот 7 април 1965 година, како ден на вле-

гувањето во сила на Законот за измени и дополне-
нија на Законот за станбените задруги („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65), општествените правни 
лица престануваат да бидат членови на задругата. 

Договорите за изградба на станови и деловни про-" 
стории што општествените правни лица, како чле-
нови на задругата, ги склучиле со станбената задру-
га до 7 април 1965 година, како ден на влегувањето 
во сила на Законот за измени и дополненија на За-
конот за станбените задруги („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65), остануваат во сила. 

Општествено-правните лица кои престанале да 
бидат членови на задругата одговараат за долговите 
на задругата настанати за време додека тие биле 
членови на задругата, до истекот на две години од 7 
април 1965 година, како ден на влегувањето во сила 
на Законот за измени и дополненија на Законот за 
станбените задруги („Службен лист на СФРЈ", бр, 
16/65 — член 80) 

3. 

Врз основа на членот 12 став 1, во врска со чле-
нот 23 став 1 точ. 4 и 5 и чл. 155 и 156 од Законот 
за изборот на сојузните пратеници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 8/67), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СО-

ЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на сојузен пратеник за Просветно-културниот 
собор на Сојузната скупштина БО Изборната еди-
ница 56 — Скопје II. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 5 
март 1968 година. 

02 бр. 57/1 
5 јануари 1968 година 

Белград 

4« 

Врз основа на членот 121 а став 5 од Законот за 
воените инвалиди од војните („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/65, 23/67 и 54/67), Сојузниот совет за 
здравство и социјална политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ 
НА ИНВАЛИДСКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СПОРЕД 

ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД 
ВОЈНИТЕ 

Член 1 
Евиденцијата за уживателите на инвалидски 

принадлежности според Законот за воените инва-
лиди од војните, се води во картотеку со внесување 
на податоци и настанатите промени во соодветните 
картони на уживателите на лична инвалиднина, се-
мејна инвалиднина, ортопетски додаток, инвалидски 
додаток, посебен инвалидски додаток и додаток на 
деца. 

Член 2 
За евиденцијата од членот 1 на овој правилник 

се користат следните картони: 
1) картон на уживател на лична инвалиднина 

(за воени инвалиди од војните образец бр, 1а, а за 
мирновремени образец бр. 15); 

2) картон на уживател на семејна инвалиднина 
(за воени инвалиди од војните образец бр. 2а, а за 
мирновремени образец бр. 26); 

3) картон на уживател на ортопедски додаток 
(образец бр. 3); 

4) картон на уживател на инвалидски додаток 
(образец бр. 4); 

5) картон на уживател на посебен инвалидски 
додаток (образец бр. 5); 

6) картон на уживател на додаток на деца (об-ч 
разец бр. 6). 

Член 3 
Надлежните општински органи на управата дол-

жни се до 31 јули 1968 година постојните евиден-
ции за уживателите на инвалидски принадлежнос-
ти да ги сообразат со содржината и средствата на 
евиденцијата утврдени со овој правилник, 

Член 4 
Надлежните општински органи на управата 

доставуваат до надлежниот републички орган на у-
правата, а овој до Сојузниот совет за здравство и 
социјална политика, извештај за уживателите на 
инвалидски принадлежности со податоци од еви-
денцијата со состојбата на крајот од секое полу го-
диште, според образецот бр. 7. 

Извештаите од ставот 1 на овој член надлеж-
ните општински органи на управата ги доставуваат 
до 15-иот, а републичките органи на управата — 
до 25-иот ден во наредниот месец по завршетокот 
на полугодиштето. По исклучок извештаите за пр-
вото полугодиште на 1968 година ќе се достават 
до 25 август. 

Член 5 
Обрасците бр. 1 до 6 наведени во членот 2 на 

овој правилник и образецот бр. 7 наведен во членот 
4 на овој правилник отпечатени се хон овој правил-
ник и се негов составен дел 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
Бр. 1330/67 

22 декември 1967 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот совет за 
здравство и социјална 

политика, 
др Никола Георгиевски, е р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
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Образец бр. 1а 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА 

К А Р Т О Н 
; НА УЖИВАТЕЛ НА ЛИЧНА ИНВАЛИДНИНА 

Воен 

1 2 3 

1 Име и презиме 
2 Пол 

3 Ден, месец и година на раѓањето 

4 Место на раѓањето (место, општина, со-
цијалистичка република) 

5 Народност 

6 Живеалиште и адреса 

7 Занимање 

8 Група на инвалидитет 
9 Причина на инвалидитетот (ранување, 

повреда, болест, мешано) 
10 Работен однос 

11 Здравствена заштита според Законот за 
воените инвалиди од војните 

12 Војна во која инвалидитетот настанал 
I светска војна, априлската војна Х941, 
НОБ, пленство, странски армии, акции 
за безбедност од 15 мај 1945 до 31 де-
кември 1947 година) 

13 Назив на органот што го донел послед-
ното решение за признавање на инва-
лидското својство, број и датум на тоа 
решение 

Место за внесување на настанатите проме-
ни (промени во процентот на инвалидите-
тот, загубено својство, преселување, смрт 
и др.) 

Образец бр. 16 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА 

К А Р Т О Н 
НА УЖИВАТЕЛ НА ЛИЧНА ИНВАЛИДНИНА 

Мирно-
времен 

1 2 3 

1 Име и презиме 
2 Пол 

3 Ден, месец и година на раѓањето 
4 Место на раѓањето (место, општина, со-

цијалистичка република) 
5 Народност 
6 Живеалиште и адреса 
7 Здравствена заштита според Законот за 

воените инвалиди од војните 
8 Занимање пред настанувањето на ин-

валидитетот 
9 Рехабилитација (на изучавање занает, 

во стручно училиште, во виша или ви-
сока школа) 

1 2 3 
10 Работен однос по завршена рехабили-

тација 

11 Група на инвалидитет 
12 Причина на инвалидитетот (ранување, 

повреда, болест) 

13 Настанување на инвалидитетот (пред б 
април 1941, во ЈНА, според членот 21 
од Законот за мирновремените воени 
инвалиди) 

14 Назив на органот што го донел послед-
ното решение за признавање на инва-
лидското својство, број и датум на тоа 
решение 

Место за внесување на настанатите проме-
ни (зголемување или намалување на инва-
лидитетот, преселување, смрт и др.) 

Образец бр. 2а 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА — 

К А Р Т О Н 
НА УЖИВАТЕЛ НА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА' 

Воен 

1 2 3 
1 Име и презиме 
2 Пол 
3 Ден, месец и година на раѓањето 

4 Место на раѓањето (место, општина, со-
цијалистичка република) 

5 Живеалиште и адреса 

6 Занимање 

7 Име и презиме на лицето од кое се из-
ведува правото (вдовица, дете, родител, 
други) 

8 Зголемена семејна инвалиднина во из-
нос од 100 динари (по загинат маж, по 
загинато дегге-ца — да се наведе дали 
се живи обата родители на загинатиот 
маж и загинати деца) 

9 Здравствена заштита според Законот за 
воените инвалиди од војните 

10 Сродство со лицето од кое се изведува 
правото (вдовица, вдовица и деца, деца, 
родители, други) 

11 Основ за уживање на правата ( паднат 
борец, умрен инвалид од I—VII група) 

12 Војна во која борецот загинал односно 
во која умрениот инвалид се здобил со 
инвалидност (НОБ, 6 април 1941 година, 
I светска војна, акција за безбедност) 

13 Решение за признавање на правото (на-
зив на органот што го донел, број и да-
тум) 

Место за внесување на настанатите про-
мени 
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Образец бр. 26 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА 

1 2 3 

1 Име и презиме 

2 Пол 

3 Ден, месец и година на раѓањето 

4 Место на раѓањето (место, општина, со-
цијалистичка република) 

5 Живеалиште и адреса 

6 Занимање 

7 Име и презиме на лицето од кое се из-
ведува правото на инвалиднина 

8 Сродство со лицето од кое се изведува 
правото (вдовица, дете, родители, други) 

9 Основ за уживање на правото (загинат-
умрен војник, умрен инвалид од I—VII 
група) 

10 Здравствена заштита според Законот за 
воените инвалиди од војните 

11 Настанување на инвалидитетот (пред 
6 април 1941, во ЈНА, според членот 21 
од Законот за мирновремените воени 
инвалиди) 

12 Решение за признавање на правото 
(назив на органот што го донел, број и 
датум) 

Место за внесување на настанатите про-
мени 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА 

К А Р Т О Н 
НА УЖИВАТЕЛ НА ОРТОПЕДСКИ ДОДАТОК 

1 Име и презиме 

2 Воен од војните или мириовремен воен 
инвалид 

3 Степен на телесното оштетување (I, II, 
HI, IV) 

4 Зголемување од 25с/о 

5 Решение за правото (назив на органот 
што го донел, датум и број) 

Образец бр. 4 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА 

К А Р Т О Н 
НА УЖИВАТЕЛ НА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА 

Мирно-
времен 

К А Р Т О Н 
НА УЖИВАТЕЛ НА ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК 

1 2 3 

1 Име и презиме 

2 Личен или семеен инвалид 

3 Прима полн износ на инвалидски до-
даток 

4 Прима зголемен износ на инвалидски 
додаток (ТБЦ, самохраност) 

5 Прима намален износ на инвалидски 
додаток 

6 Има приход од земјоделство 

7 Нема приход од земјоделство 

Образец бр. 5 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА 

К А Р Т О Н 
НА УЖИВАТЕЛ НА ПОСЕБЕН ИНВАЛИДСКИ 

ДОДАТОК 

1 Име и презиме 

2 Година на раѓањето 

3 Училиште кое посетува 

4 Во местото на живеењето 

5 Вон од местото на живеењето 

Евентуални промени 
Образец бр. 3 

Образец бр. 6 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА 

К А Р Т О Н 
НА УЖИВАТЕЛ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА 

1 2 3 

1 Име и презиме 

2 Број деца 

3 Прима полн додаток 

4 Прима намален додаток 

Место за евентуални промени Евентуални промени 
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5. 
Врз основа на членот 165 точка 2 од Основниот 

закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 28/66, 
1/67 и 54/67), сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-

КИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
1. Во Упатството за составување на завршната 

сметка на буџетите на општествено-политичките за-
едници („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/66) во точ-
ката 5 став 2 редниот број: „116" на двете места се 
заменува со редниот број: „125". 

2. Во точката 6 став 2 текстот под 4 се менува 
и гласи: 

„4) во колоната 7 — Остварено, во делот I. При-
ходи во билансот на буџетот — износите прокниже-
ни под односните редни броеви на сметката на при-
ходите (во рамките на жиро-сметката на буџетот), 
според конечната распределба на приходите од ос-
новните сметки на одделни видови приходи во 
Службата на општественото книговодство, заклучно 
со распределбата извршена на 31 декември 1967 го-
дина односно на 31 јануари 1968 година." 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Приходите на сојузниот буџет што, во смисла 

на членот 1646 од Основниот закон за финансирање 
на општествено-политичките заедници, ќе се оства-
рат до 31 декември 1967 година а ќе се уплатат во 
буџетот до 31 јануари 1Ѕ68 година се искажуваат во 
колоната 7 како приход на буџетот за 1967 година. 
Приходите на својот буџет остварени БО 1967 година 
што ќе се уплатат во буџетот до 31 јануари 1968 го-
дина другите општествено-политички заедници ќе 
ги искажат во колоната 7 како приход на 1967 го-
дина, ако донесле одлука тие приходи да ги кори-
стат на начинот предвиден во членот 1646 ст. 1 и 2 
од Основниот закон за финансирање на општестве-
но-политичките заедници. 

3. Во точката 8 став 2 зборовите: „ЗСБ-IV" се 
заменуваат со зборовите: „ЗСБ-IV/l". 

Во ставот 3 цифрата: „8" се заменува со циф-
рата: „7", а зборовите: „образецот IV — Преглед на 
ненамирените обврски, кој сочинува составен дел 
на Упатството за составување на завршната сметка 
на органите на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 50/66 — во натамошниот текст: Упатството)" се 
заменуваат со зборовите: „образецот IV/1 — Преглед 
на неподмирените обврски на 31 декември, кој сочи-
нува составен дел на Упатството за начинот на со-
ставување на завршната сметка на органите на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/67 — во 
натамошниот текст: Упатството)". 

Во ставот 4 цифрата: „9" се заменува со циф-
рата: „8", а зборовите: „во образецот IV" се замену-
ваат со зборовите: „во образецот IV/1". 

4. Точката 9 се менува и гласи: 
„9. Завршната сметка на буџетот содржи како 

посебни прилози: 
1) завршни сметки на органите на управата во 

смисла на членот 63 став 2 од Основниот закон за 
финансирање на општествено-политичките заед-
ници, одшосно во смисла на членот 80 став 1 од Ос-
новниот закон за средствата за работа на органите 
на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 
57/65 и 1/67); 

2) завршна сметка на резервниот фонд на оп-
штествено-политичката заедница во смисла на чле-
нот 63 став 2 од Основниот закон за финансирање 
на општествено-политичките заедници; 

3) преглед на обврските на општествено-поли-
тичката заедница по кредитите, заемите и дадените 
гаранции на 31 декември; 

4) збирни прегледи од завршните сметки на ор-
ганите на управата (обрасци ЗСБ-П до ЗСБ-V)/1 

5. Во точката 10 зборовите: „ЗСБ-Ш" се замену-
ваат со зборовите: „ЗСБ-VI". 

6. По точката 10 се додава нова точка 10а, која 
гласи: 

„10а. Податоците за состојбата на обврските 
на општествено-политичките заедници се искажу-
ваат во образецот ЗСБ-VII — Преглед на обврските 
на оп ш тес твено-политичката заедница по кредитите, 
заемите и дадените гаранции на 31 декември/ 

Во колоната 2 на овој образец се искажуваат 
обврските по кредитите и заемите, и тоа според деј-
ностите за кои се наменети, односно за чие унапре-
дување служат инвестициите за кои на општестве-
но-политичката заедница и е одобрен кредит однос-
но за чие финансирање општествено-политичката 
заедница распишала заем. Класификацијата според 
дејностите се врши во согласност со Номенклату-
рата за распоредување на стопанските и други орга-
низации според дејностите, која е составен дел на 
Правилникот за распоредување на корисниците на 
општествен имот според нивните дејности („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 10/62 и 12/63 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 20/64, 50/64, 11/65 и 13/65). 

Ако за финансирање изградбата на определени 
објекти што служат за унапредување на иста дејност 
на општествено-политичката заедница и се одобрени 
два или повеќе кредити под различни услови за от-
плата, обврските по тие кредити мораат да се наве-
дат посебно во колоната 2 на овој образец. На при-
мер, ако за изградба на антитуберкулозен диспанзер 
и општа болница на општината и е одобрен кредит 
под нееднакви услови за отплата, во колоната 2 под 
ред. бр. 1 — За инвестиции во здравствената дејност, 
посебно се искажуваат обврските по основ на из-
градбата на антитуберкулозниот диспанзер, а по-
себно обврските по ос.нов на изградбата на општа 
болница. 

Обврските по гаранциите што ги отплатува оп-
штествено-политичката заедница како гарант по 
одобрените кредити, се искажуваат според намените 
на кредитите одобрени на работни и други органи-
зации." 

7. Точката 11 се менува и гласи: 
„11. Збирните прегледи од завршните сметки на 

органите на управата се составуваат, и тоа: 
1) збирниот преглед на пресметките на оства-

рените и користените средства за вршење на редов-
ната дејност (образец ЗСБ-П) — врз основа на пода-
тоците од завршните сметки на органите на упра-
вата искажани во образецот I — Пресметка на оства-
рените и користените средства за вршење на редов-
ната дејност, кој е составен дел на Упатството; 

2) збирниот преглед на пресметките на остваре-
ните и потрошените средства за посебни намени и 
остварените и потрошените парични средства на 
фондовите (образец ЗСБ-Ш) — врз основа на пода-
тоците од соодветните обрасци на завршните сметки 
на органите на управата, на следниот начин: 

а) во колоната 3 се внесуваат соодветните пода-
тоци (износи) од колоната 3 на образецот II — Пре-
сметка на остварените и користените средства за по-
себни намени, кој е составен дел на Упатството; 

б) во колоните 4, 5 и 6 се внесуваат податоци 
(износи) од соодветните колони 3, 4 и 5 на образецот 
III — Остварени и потрошени парични средства на 
фондовите, кој е составен дел на Упатството; 

3) збирниот преглед на состојбата на средствата 
и изворите на средствата на 31 декември (образец 
ЗСБ-IV) — врз основа на податоците (износите) од 
завршните сметки на органите на управата иска-
жани во соодветните колони во образецот IV — Пре-
глед на состојбата на средствата и изворите на сред-
ствата на 31 декември, кој е составен дел на Упат-
ството; 

4) збирниот преглед на бројот на запослените 
работници и исплатените и пресметаните лични до-
ходи на работниците (образец ЗСБ-V) — врз основа 
на податоците (износите) од завршните сметки на 
органите на управата искажани во образецот V —4 

L. 
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Преглед на бројот на запосленим работници и ис-
платените и пресметаните лични доходи на работ-
ниците, кој е составен дел па Упатството/' 

8. Во точката 12 став 1 зборовите: „под 3" се за-
менуваат со зборовите: „под 4", а зборовите: „под 1 
и 2" се бришат. 

9. Во точката 15 зборовите: „чл. 9 и 25 од Зако-
нот за општественото книговодство („Службен лист 
па СФРЈ", бр. 23/65 и 57/65)" се заменуваат со зборо-
вите: „чл. 8 и 27 од Законот з̂а Службата па опште-
ственото книговодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/67 и 54/67)", а зборовите: „ЗСБ-V" — со зборовите: 
„ЗСБ-VII". 

10. Во точката 16 став 2 зборовите: „образецот 
ЗСБ-П и образецот ЗСБ-V" се заменуваат со збо-
ровите: „обрасците ЗСБ-И, ЗСБ-Ш и ЗСБ-V". 

И. Точката 17 се менува и гласи: „Обрасците 
ЗСБ-1, ЗСБ-Н- ЗСБ-Ш, ЗСБ-IV, ЗСБ-IV/l, 3CB-V, 
ЗСБ-VI и ЗСБ-VIl", наведени во ова упатство,отпе-
чатени се кон ова упатство и се негов составен дел. 

Обрасците од ставот 1 на оваа точка се печатат 
според димензиите и другите технички услови што ко 
ги определи Службата на општествено книговодство/1 

12. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ*'. 

Бр. 4-11182/1 
22 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

Образец ЗСБ-1 

Социјалистичка Република Автономна Покраина 
Околија Општина 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ ОД БУЏЕТОТ 
I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ 

И 

12 
13 

14 

15 

10 
17 

I. ПРЕДВИДЕНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 

Вид 1. Придонеси 
111 Придонес од личниот доход од работе« однос во 

стопанството 001 
112 Придонес од личниот доход од работен однос вон 

од стопанството 002 
Придонес од личниот доход од земјоделска дејност 003 

131 Придонес од личниот доход од самостојно вр-
шење занаетчиска дејност 004 

132 Придонес од самостојно вршеше други стопански 
дејности 005 

133 Придонес од занаетчиски и други стопански деј-
ности, кој се плаќа во паушален износ и кој се 
плаќа во процент од остварениот бруто-при ход 006 

141 Придонес од личниот доход од самостојно врше-
ње интелектуални услуги, кој се плаќа на вкуп-
ниот приход 007 

142 Придонес од личниот доход од самостојно врше-
ше интелектуални услуги, кој се плаќа во пау-
шален износ 008 
Придонес од личниот доход од авторски права, 
патенти и технички унапредувања 009 
Придонес од вкупниот приход на граѓаните 010 
Придонес од преовзничка дејност на странски 
превозници ОИ 
Вкупно видот 1. Придонеси (001 до 011) 012 

Вид 2. Даноци 

21 211 Данок на промет на стоки иа мало 013 
212 Данок на надоместоци за услуги 0141 
213 Учество во сојузниот данок на промет »а стоки 

на мало ОШ 
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22 
23 
24 

25 

26 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

214 Данок на промет на недвижности и прав© 
215 Укинат данок на промет на производи и услуги 

Данок на приходи од згради 
Данок на приход од имот и имотни права 
Данок на орудија за производство во земјодел-
ството и на хибридна лоза 
Данок на приход остварен со употреба на до-
полнителна работа од други лица 
Данок на наследства и подароци 
Вкупно видот 2. Даноци (013 до 022), 

Вид 3. Такси 

Административни такси 
Комунални такси 
Судски такси 
Конзуларни такси 
Царински такси 
Такси на странски друмски возила 
Вкупно видот 3. Такси (024 до 029) 

016 
017 
018 
019 

020 

021 
022 
023 

024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 

41 

52 
53 

61 
62 
63 

71 

72 

81 

83 

84 

Вид 4. Царина 
Царина 031 

Вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи 

Придонес за користена градско земјиште 032 
Парични казни 033 
Вкупно видот 5. Приходи според посебни сојузни 
прописи (032 и 033) 034 

Вид 6. Приходи на органите и други разни при-
ходи 

Приходи на органите 035 
Приходи на укинатите фондови 036 
Други приходи 037 
Вкупно видот 6. Приходи на органите и други 
разни приходи (035 до 037) 038 

Вид 7. Дополнителни средства 

711 Општи дополнителни средства во процент од сите 
или од одделни приходи 039 

712 Општи дополнителни средства во определен из-
нос 040 

721 Наменски дополните леи средства во процент од 
сите или од одделни приходи 041 

722 Наменски дополнителни средства во определен 
износ 042 
Вкупно видот 7. Дополнителни средства (039 
до 042) 043 

Вид 8. Пренесени средства 

Вишок на приходите по буџетот за претходната 
година 044 
Враќање по исплатите извршени во поранешни-
те години 045 
Наплатени приходи од 1966 година и поранеш-
ните години 046 
Вкупно видот 8. Пренесени средства (044 до 046) 047 

91 

Вид 9. Приходи за финансирање на околината 
(автономната покраина) 

Приходи за финансирање на околината (автоном-
ната покраина) во определен износ 
Вкупно приходите за распоред (видот 1 до 9) 

048 
049 
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1 II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основна намена 01. Дејност образование и вос-
питување 

01-1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 061 

01-2 Средства распоредени во определен износ 062 
Вкупно основната намена 01 (061 и 062) 063 
Основна намена 02. Научна и културно-просветна 
дејност 

02-1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 064 

02-2 02-2-1 Средства распоредени во определен износ за ре-
довната дејност 065 

02-2-2 Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени (освен за инвестиции) 066 « 

Вкупно основната намена 02 (064 до 066) 067 • 

Основна намена ОЗ. Социјални грижи 
03-1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи 068 
03-2 03-2-1 Средства распоредени во определен износ за ре-

довната дејност * 069 
03-2-2 Средства распоредени во определен износ за по-

себни намени (освен за инвестиции) 070 « 
Вкупно основната намена ОЗ (068 до 070) 071 -

Основна намена 04. Здравствена заштита 

04-1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 072 

04-2 04-2-1 Средства распоредени во определен износ за ре-
довната дејност 073 

04-2-2 Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени (освен за инвестиции) • 074 -

Вкупно основната намена 04 (072 до 074) 075 -

Основна намена 05. Комунална дејност 
05-1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи 076 
05-2 05-2-1 Средства распоредени во определен износ за ре-

довната дејност 077 
05-2-2 Средства распоредени во определен износ за по-

себни намени (освен за инвестиции) 078 • 
Вкупно основната намена 05 (076 до 078) 079 • 

Основна намена 06. Работа на државните органи 

06-1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 080 

06-2 06-2-1 Средства распоредени во определен износ за ре-
довната дејност 080* 

06-2-2 Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени (освен за инвестиции) 081 -
Вкупно основната намена 06 (080 до 081) 082 -
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Основна намена 07. Народна одбрана 

07-2 Средства распоредени во определен износ 083 

Основна намена 08. Финансираше на околиите и 
автономните покраини 

08-1 08-1-1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи за автономните покраини 084 

08-1-2 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи за околните 085 

08-2 08-2-1 Средства распоредени во определен износ за 
автономните покраини 086 

08-2-2 Средства распоредени во определен износ за о-
колците 087 
Вкупно основната намена 08 (084 до 087) 088 

Основна намена 09. Општи дополнителни сред-
ства за потесните општествено-политички заед-
ници 

09-1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 089 

09-2 Средства распоредени во определен износ 090 
Вкупно основната намена 09 (089 и 090) 091 

Основна намена 10. Наменски дополнителни сред-
ства за потесните општествено-политички за-
едници 

10-1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 092 

10-2 Средства распоредени во определен износ 093 
Вкупно основната намена 10 (092 и 093) 094 

Основна намена 11. Дејност на месните заедници 

11-1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 093 

11-2 Средства распоредени во определен износ 096 
Вкупно основната намена 11 (095 и 096) 097 

Основна намена 12. Дејност на оиштествено-по-
литичките организации и здруженијата на гра-
ѓани 

12-1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 098 

12-2 Средства распоредени во определен износ 099 
Вкупно основната намена 12 (098 и 099) 100 

Основна намена 13. Нестопанска! инвестиции 

13-1 Спедстпа распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 101 

13-2-21 Средства распоредени во определен износ за те-
кушта вложување 102 

13-2-22 Средства распоредени во определен износ за от-
плати на ануитетите и за обврските од пора-
нешните години 103 
Вкупно основната намена 13 (101 до 103) 104 
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Основна намена 14. Интервенции во стопанството 

14-1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 105 

14-2 Средства распоредени во определен износ 1G6 
Вкупно основната намена 14 <105 и 106) 107 

Основна намена 15. Издвојување во резервниот 
фонд и за посебната буџетска резерва 

15-1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 108 

15-2 Средства распоредени во определен износ 109 
Вкупно основната намена 15 (108 и 109) ИО 

Основна намена 16. Буџетски обврски од пора-
нешните години 

16-2 Средства распоредени во определен износ 111 

Основна намена 17. Инвестиции во стопанството 

17-2-21 Средства распоредени во определен износ за те-
кушта вложувања 112 

17-2-22 Средства распоредени во определен износ за от-
плати на ануитетите и обврските од поранешни-
те години 113 
Вкупно основната намена 17 (112 и ИЗ) 114 

Основна намена 18. Нераспоредени приходи (те-
кушта буџетска резерва) 

18-2 Средства распоредени во определен износ 115 

Основна намена 09. Посебни намени според со-
јузниот буџет 

19-2 Средства распоредени во определен износ 116 
Вкупно распоредени приходи (основни намени 
01 до 19) 119 

III. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ ОД-
НОСНО ДЕФИЦИТ СПОРЕД ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА 

Остварени приходи (049) 120 
Вкупно распоредени приходи (119) 121 
Н ера според ени односно повеќе распоредени при-
ходи (049 минус 119 односно 119 минус 049) 122 
Непотрошени средства за вршење редовната деј-
ност, што се пренесуваат во буџетот 123 
Непотрошен^ средства на посебните сметки, што 
се пренесуваат во буџетот 124 
Остварен вишок на приходите односно дефицит 
според завршната сметка (122 + 123 + 124 односно 
123 + 124 минус 122) 125 

IV. РАСПОРЕД НА ОСТВАРЕНИОТ ВИШОК 
НА ПРИХОДИТЕ 

Пренесено во буџетот на наредната година 
Пренесено во резервниот фонд 
Орочени средства 
За други намени 

V. ПОКРИВАЊЕ НА ДЕФИЦИТОТ 

Од резервниот фонд 
Од други извори 
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Образец ЗСБ-И 

Социјалистичка Република Автономна Покраина : 

Околија Општина — 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРЕСМЕТКИТЕ НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА РЕДОВНАТА ДЕЈНОСТ 

Реден 
број О П И С 

Остварени односно 
користени средства 
според завршната 

сметка 

I. Средства 
1 Средства пренесени според завршната сметка од претходната година 
2 Средства пренесени според завршната сметка од претходната година за 

исплата на неподмирени обврски 
3 Средства од буџетот 
4 Средства од сопствените приходи што се користат како средства за вр-

шење на редовната дејност 
5 Други средства 
6 Вкупно средствата (1 до 5) 

И. Потрошок на средствата 

7 Исплатени набавки на потрошен материјал и ситен инвентар и исплатени 
надоместоци за извршени услуги 

8 Уплатена амортизација според пресметката за текуштата година 
9 Исплатени надоместоци на трошоците за службени патувања и надоместо-

ци за селидбени трошоци 
10 Исплатени надоместоци на трошоци поради одвоен живот од семејството 
И Текушта резерва 
12 Вкупно потрошено (7 до 11) 

III. Издвоени средства 
13 Издвоени средства за исплата на ^подмирените обврски од текуштата 

и од поранешните години 
14 Вкупно потрошените и издвоените средства (12 + 13) 
15 Средства за распределба (6 минус 14) 

IV. Распределба на средствата 

16 Исплатени аконтации на личните доходи со придонесите (освен аконта-
циите за работа подолга од полното работно време и за дополнителна ра-
бота) 

17 Исплатени аконтации на личните доходи со придонесите за работа подолга 
од полното работно време 

18 Исплатени лични доходи со придонесите за дополнителна работа 
19 Исплатени лични примања по основ на граѓанско-правен однос 
20 Остварени а неисплатени лични доходи со придонесите 
21 Вкупно распоредено за лични доходи (16 до 20) 
22 За фондот на опремата 
23 За фондот на заедничката потрошувачка 
24 За резервниот фонд 
25 Вкупно за пренос во фондовите (22 до 24) 
26 За пренос во наредната година 
27 За уплата во буџетот 
28 Вкупно распоредено (21 + 25 + 26 + 27) 
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Образец ЗСБ-III 

Социјалистичка Република Автономна Покраина — -

Околија Општина 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРЕСМЕТКИТЕ НА ОСТВАРЕНИТЕ И ПОТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ И ОСТВАРЕНИТЕ И ПОТРОШЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОВИТЕ 

I. Средства 
1 Средства пренесени од претходната година 
2 Средства од буџетот 
3 Средства од приходите на органите на упра-

вата остварени со сопствене дејност 
4 Пренос од фондот на друг орган на управата 

заради здружување на средствата 
б Наплатени отплати по кредитите дадени од 

фондот 
6 Други средства (од други извори) 

Вкупно средства (1 до 6) 

II. Потрошок на средствата ^ 

8 Лични расходи со придонесите 
9 Материјални расходи 

10 Плаќање услуги на здравствени установи за 
социјално неосигурени лица 

И Социјални помошти 
12 Помош на жртвите на фашистичкиот терор 
13 Помош на семејствата чии хранители се на 

задолжителна воена служба 
14 Пред војничка обука 
15 Стипендии 
16 Разни расходи за потребите на членовите на 

работната заедница 
17 Инвестициони вложувања 
18 Интервенции во стопанството 
19 Пренос во фондот на друг орган на управата 

заради здружување на средствата 

20 Орочени средства во текот на годината 
21 Кредити дадени од фондот во текот на го-

дината 
22 Друг потрошок 

23 Вкупно потрошокот на средствата (8 до 22) 
24 Непотрошени парички средства (7 минус 23) 
25 Пренесени средства според завршната сметка 

за текуштата година хх 
26 Вкупно расположивите средства (24 + 25) 

од тоа: 
27 За пренос во наредната година 
28 За пренос во буџетот 
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Образец ЗСБ-IV 

Социјалистичка Република Автономна Покраина 

Околија Општина 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА И ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА НА 31 
ДЕКЕМВРИ 

А. Средства 

1 Недвижности и предмети 

2 Материјал и ситен инвентар 

3 Парични средства — вкупно 

Од тоа: 
1) на сметката: 

а) жиро-сметка на редовна-
та дејност 

б) жиро-сметка на посебни-
те намени 

в) жиро-сметка на недвиж-
ностите 

г) жгаро-сметка на опремата 

д) издвоени средства и де-
позити 

ѓ) 
е) 

2) благајна,валути, чекови, де-
визи и друго 

4 Побарувања • 
Вкупно (1 до 4) 

Б. Извори на средствата 

6 Обврски — вкупно 

Од тоа* 
а) кредити 

б) други обврски 

7 Извори на сопствените сред-
ства — вкупно (5 минус 6) 

Од тоа: 

а) недвижности хх хх хх хх хх 

б) фонд на опремата хх хх хх хх хх 

в) фонд на заеничката потре- : 

шу в анка хх хх хк хх хх 
г) резервен фонд хх хх хх кх кх 
Д) Други извори хх хх хх хх 
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Образец ЗСБ-IV/l 
Социјалистичка Република ! Автономна Покраина — - . 
Околија Општина 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА НЕПОДМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 

И з н о с на о б в р с к и те о д с р е д с т в а т а 

О П И С 
на фондот на на другите 

за редовна- за посебните на фондот заедничката на резервни- обврски на 
та дејност намени на опремата потрошу- от фонд товар на 

начка буџетот 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Обврски спрема здравствените 

установи 
2 Обврски по инвестиции од по-

ранешните години (освен об-
I врските по набавките на пред-
! мети ка опремата и предмети 

на заедничката потрошувачка) 
3 Обврски по инвестициите во 

текуштата година (освен об-
врските по набавките на пред-

ј мети на опремата и предмети 
на заедничката потрошувачка) 

4 Неисплатени ануитета втасани 
во поранешните години и во 
текуштата година 

5 Вкупно обврските за инвести-
ции (2+3 + 4) 

6 Обврски спрема установите и 
општествено-политичките ор-
ганизации 

7 Обврски спрема банката и 
фондовите по привремени по-
зајмици 

8 Обврски по набавките на пред-
мети на опремата и предмети 
на заедничката потрошувачка 

9 Обврски за материјални рас-
ходи 

10 Обврски за лични расходи 
II Друго 
12 Вкупно н еп оди ире ни те обврс-

ки (1+5 до 11) 

Образец ЗСБ-V 
Социјалистичка Република Автономна Покраина 
Околија Општина 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА БРОЈОТ НА ЗАПОСЛЕНИТ Е РАБОТНИЦИ И ИСПЛАТЕНИТЕ И ПРЕСМЕТА-
НИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 
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8 | 9 10 11 
I. Функционери 

Функционери 
II. Работници според стручната 

подготовка 
1. Висока стручна подготовка 
2. Виша стручна подготовка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Средна стручна подготовка 
4. Нижа стручна подготовка 
Вкупно II 

III. Други работници 
Други работници 

IV. Вкупно (1 + И +III) 

V. Пресметани придонеси на лич-
ните доходи 

VI. Вкупно (IV+ V) 

Образец ЗСБ-VI 

Социјалистичка Република Автономна Покраина 

Околија Општина 

ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

р£деЕ? О П И С И з н о с број 

I. Средства 
1 Средства пренесени од претходната година 
2 Издвој уваља од приходите на буџетот по одлука на собранието на опште-

ствено-политичката заедница 

3 Вратени позајмици од поранешните години 
4 Позајмици од резервниот фонд на друга општествено-оол птичка заедница 

5 Пренесени средства според завршната сметка на буџетот 
6 Вкупно средствата (1 до 5) 

II. Употреба на средствата * 
7 За подмирување на расходите настанати како последица на вонредни о-

колности 
8 Невратен "износ на одобрените краткорочни позајмици на буџетот и фон-

довите во текуштата година поради нерамномерно притекување на прихо-
дите 

9 Позајмици дадени во текуштата година на друга општествено-политичка 
заедница што не се вратени до крајот на таа година 

10 Санација на установи на општествените служби 
11 Кредити дадени за санација на стопански организации во гекуштата го-

дина, а кои не се вратени до крајот на таа година 
12 За покритие на дефицитот на буџетот 
13 Исплати по дадените гаранции 
14 Други расходи 
15 Вкупно употребата на средствата (7 до 14) 
16 Слободни средства на крајот на годината (6 минус 15) 

Страна 24 — Број 1 
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Образец ЗСБ-VII 
Социјалистичка Република 
Автономна Покраина Околија Општина • 

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТР1ЧКАТА ЗАЕДНИЦА ПО КРЕДИТИТЕ ЗАЕ-
МИТЕ И ДАДЕНИТЕ ГАРАНЦИИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 

I. Обврски по кредитите 
1 За инвестиции во здравстве-

ната дејност 
2 За инвестиции во дејноста на 

социјалната заштита 
3 
4 
5 Вкупно I хх хх 

II. Обврски по заемите 
6 За инвестиции во дејноста об-

разование и воспитување 
7 За инвестиции во дејноста на 

фискултурна 
8 Вкупно II хх хх 

III. Обврски по гаранциите 
а) Вкупен из вое на дадените 

гаранции хх хх хх хх хх хх 
б) Гаранции што ги отплату-

ва општествено-политичка-
та заедница 

9 За санациони кредити 
10 За вложувања во основни и 

трајни обртни средства на ра-
ботните организации 

11 
12 

Вкупно III б хх хх 
ВКУПНО I + I I + III6 хх хх 

6. 
Врз основа на членот 72, во врска со членот 52 

од Законот за печатот и за другите видови информа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/65), сојузниот секретар за вна-
трешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУ-
РАЊЕТО НА БРОЈОТ 305/67 НА ВЕСНИКОТ „COR-

RIERE BELLA SERA" 
Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-

гославија на дневниот весник „Corriere della sera", 
бр. 305 од 27 декември 1967 година, кој излегува во 
Милано, Италија. 

Б-3 бр. 68-44/12 
30 декем1ши 1967 година 

Белград 

7. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 стаз 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕЧКИ 

НА НАФТА 

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

Печки на нафта, со испарувачки 
пламеник. Конструкција, услови на 
квалитетот и испитување — — — JUSM.R4.101 

Методи за испитување на произ-
води од нафта. Определување димен 
број при согорување на нафта за до-
маќинства — — — — — — — JUS В.Н8.270 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Радован Стијачић е. р. 
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2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение објавени се во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-' 
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение задолжителни се и влегуваат во сила 
на 1 јули 1068 година. 

Бр. 14-9608/1 
22 декември 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

8 

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 донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГУМЕНИ 
ЧЕПОВИ ЗА ШИШИЊА ЗА КОНЗЕРВИРАЊЕ НА 
КРВ, КРВНИ ДЕРИВАТИ, ИНФУЗИОНИ РАСТВО-

РИ И ВОДА ЗА ИНЈЕКЦИИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Гумени чепови за шишиња за кон-
зервирање на крв, крвни деривати, 
инфузиони раствори и вода за инјек-
ции _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUS G.F1.050 

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 I 
мај 1968 година 

Бр. 19-9589/1 
25 декември 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р, 

9. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕДРА 
ШТО СЕ КОРИСТАТ ВО ОБЛАСТА НА РУДАР-

СТВОТО 

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

Руднички извоз: 
— Ведра за извоз на јаловина и 

превоз на луѓе — — — — — — JUS М.Ј9.250 
— Ведра за бетон и малтер —' — JUS М.Ј9.251 

— Ведра за материјал — — — JUS М.Ј9.252 
— Технички услови за носечките 

елементи на ведрата — — — — JUS М.Ј9.340 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на оѓа 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јули 1968 година. 

Бр. 03-9606/1 
22 декември 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот ззвод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

10. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАРИТ 

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

Барит: 
Класификација и технички ус-

лови — — — — — — — — — JUS B.F2.050 
Методи за испитување — — — JUS B.F8.030 
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 јули 1968 година. 

Бр. 03-9607/1 
22 декември 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација. 

Славољуб Виторовић е. р* 

11. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

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

Геомеханички испитувања: 
Земање мостри — — — — — JUS U.B1.010 
Определување влажноста на поч-

вата _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUS U.B1.012 
Определување специфичната те-

жина на почвата — — — — — JUS U.B1.014 
Определување волуменската те-

жина на почвата — — — — JUS U.B1.016 
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Определување на гранулометри-
скиот состав — — — — — — JUS U.B1.018 

Подови од леан асфалт. Технички 
услови за изработка — — — — JUS U. 3.030 

Малтер за ѕидање — — — —- JUS U.M2.010 
Малтер за малтерисување — — JUSU.M2.012 
Малтери за ѕидање и малтерисување. 
Методи за испитување — — — JUS U.M8.002 
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 од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јули 1968 година. 

Бр. 18-9612/1 
22 декември 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. Р« 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 април 1968 година. 

Бр. 10-9609/1 
22 декември 1967 година 

Белград . 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација. 

Славољуб Виторовић е. р. 

12. 
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 ОД ОБЛА-

СТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

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

Плетени производи за облекување: 
Плетени бенкици за деца до 1 го-

дина. Големина и квалитет на изра-
ботката — — — — — — — — JUS F.D5.050 

Плетени капици за деца до 1 го-
дина. Големина и квалитет на изра-
ботката — — — — — — — — JUS F.D5.051 

Плетени џемпери за деца до 1 го-
дина. Големина и квалитет на изра-
ботката — — — — — — — — JUS F.D5.052 

Плетени панталони со стапала, за 
деца до 1 година. Големина и квалитет 
на изработката — — — — — — JUS F.D5.053 

Плетено облекло за деца до 1 го-
дина. Големина и квалитет на изра-
ботката — — — — — — — — JUS F.D5.054 

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 од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 април 1968 година 

4. Југословенскиот стандард: 
Плетени производи за облекување. 

Трикотажна облека за деца до две го-
дини. Димензии според видовите и 
големините — — — — — — — JUS F.D5.020 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 47/59) престанува да важи. 

13. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СТАК-

ЛЕНА АМБАЛАЖА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Стаклени шишиња. Шише за пре-
несување мостри на течни производи 
од нафта (од називна зафатнина 1 
литар) — — — — — — — — JUS В.Е6.040 

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 1968 година. 

Бр. 08-9611/1 
22 декември 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

14. 

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 ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГУ-
МЕНИТЕ ДЕЛОВИ НА ОПРЕМАТА ЗА ТРАНС-
ФУЗИЈА НА ЧОВЕЧКА КРВ, ДЕРИВАТИ НА КРВ 

И ИНТРАВЕНОЗНИ РАСТВОРИ 

1. Решението за југословенскиот стандард за гу-
мените делови на опремата за трансфузија на чо-
вечка крв, деривати на крв и интравенозни раство-
ри („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/60) престанува 
да важи. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 мај 1968 
година. 

Бр. 19-9589/1 
25 декември 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 



Страна 28 — Број 1 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 10 Јануари 1'963 

15. 
Врз основа па членот 61 од Законот за Служ-

бата иа општественото книговодство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/67 и 54/67), во спогодба со гу-
вернерот па Народната банка на Југославија и но 
согласност со сојузниот секретар за финансии, ге-
нералниот директор па Службата иа општественото 
книговодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА НА НАЛОЗИТЕ 
ЗА ПРЕНОС И НАЛОЗИТЕ ЗА ПРЕСМЕТКА КАЈ 
КОМПЕНЗАЦИИ, АСИГНАДИИ, ДЕСНИ И ПРЕ-

ЗЕМАЊЕ НА ДОЛГ 

1. Заради спроведување кај Службата на оп-
штественото книговодство на меѓусебните плаќања 
по пат на пребивање (компензација), упат до друго 
лице да му плати определен износ на трето лице 
(асанација), отстапување на побарување (цесија) 
или преземање на долг, корисниците на општестве-
ни средства даваат налог за пресметка односно налог 
за пренос. 

Налог за пресметка се дава кога подмирување-
то на меѓусебни долгови и побарувања се врши во 
еднакви износи, при што состојбата на средствата 
на сметката на корисникот на општествени сред-
ства кај Службата на општественото книговодство 
не се менува. 

Налог за пренос се дава кога при подмирува-
њето на меѓусебните долгови и побарувања треба да 
се пренесат средства од сметката на еден на смет-
ката на друг корисник на општествени средства ка ј 
Службата на општественото книговодство. 

2. Компензацијата се спроведува со давање на-
лози за пресметка од страна на заинтересираните 
учесници. 

Ако побарувањата односно долговите по кои се 
врши компензацијата не гласат на еднакви износи, 
учесниците во компезацијата можат да се спогодат 
за износот на разликата да останат во должничко-
поверителен однос или оваа разлика да се под-
мири со налог за пренос. 

Налозите за пресметка од ставот 1 на оваа точ-
ка ги даваат учесниците во компензацијата, со тоа 
што нив ги поднесува едеп од учесниците во ком-
пензацијата што ќе биде со спогодбата определен, и 
тоа до организационата единица на Службата на 
општественото книговодство кај која се води него-
вата жиро-сметка« 

Ако компензацијата се врши помеѓу корисник 
на општествени средства и самостоен занаетчија 
кој има жиро-с-метка кај деловна банка, налози за 
пресметка поднесува корисникот на општествени 
средства до организационата единица на Службата 
на општественото книговодствр кај која се води не-
говата жиро-сметка. 

Налозите за пресметка Службата на општестве-
ното книговодство ги извршува без проверување да-
ли корисниците на општествени средства имаат не-
извршени обврски од членот ЗЗв на Законот за кни-
говодството па стопанските организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65 и 3 68) и неизвршени на-
лози за враќање позајмица на задолжителниот дел 
на резервниот фонд што е користел за исплатување 
на личните доходи согласно со членот 57 став 6 од 
Законот за средствата па стопанските организации 
(..Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61, 30/62 и 53 62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 56/65, 29/66, 1/67, 
7/67 и 31/67). 

3. Асигнацијата, цесијата и преземање на долг се 
спроведуваат со давање налог за пресметка и налог 
за пренос. 

Корисникот на општествени средства-асигнат 
кој ќе се согласи по налог од друг корисник па оп-
штествени средства-асигнант да исплати за негова 
сметка определен износ на трет корисник на оп-
штествени средства-асигнатар, за ова плаќање и 

дава на Службата на општественото книговодство 
налог за пренос. 

Коп налогот за пренос корисникот на опште-
ствени средства-асигпат е должен да приложи на-
лог за пресметка издаден од асигнантот, заради 
спроведување па аспирацијата па товар и во корист 
па неговата жиро-сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство. 

Ако меѓусебно плаќање по пат на асигиација 
договорат повеќе ед три корисници на општествени 
средства, сите корисници што учествуваат во оваа 
аспирација, освен асигнатот и асигнатарот, се дол-
жни да испостават палог за пресметка и да му го 
достават па асигнатот. Овие налози за пресметка а-
сигиатот ги прилага кон својот налог за пренос и 
и ги поднесува заради извршување на организацио-
ната единица на Службата на општественото кни-
говодство кај која се води неговата жиро-сметка. 

Корисникот па општествени средства-асигнат 
од ст. 2 и 4 на оваа точка, и поднесува, заедно со 
налозите на организационата единица на Службата 
на општественото книговодство спецификација на 
долговите и побарувањата што се подмируваат со 
таа аспирација. 

4. Ако корисниците на општествени средства до-
говориле отстапување па побарувања (цесија) или 
преземање на долг, пресметка помеѓу нив по тој 
основ се спроведува преку нивните сметки кај Слу-
жбата на општественото книговодство со соодветен 
налог за пресметка односно со налог за пренос на 
начинот предвиден за спроведување асанација во 
точката 3 на ова упатство. 

5. Во случај на спроведување асанација , цесија 
и преземање на долг Службата на општественото 

_ книговодство ќе врши претходно проверување на 
^покритието на налогот за пренос, и ќе го врати како " 

неизвршен налог — заедно со придружничките на-
лози за пресметка, ако корисникот на општествени 
средства што го издал овој налог има неподмирени 
обврски од членот 336 на Законот за книговодството 
на стопанските организации или неизвршени нало-
зи за враќање позајмица на задолжителниот дел на 
резервниот фонд што е користен за исплатување на 
личните доходи согласно со членот 57 став 6 од За-
конот за средствата на стопанските организации. 

Налозите за пресметка Службата на општестве-
ното книговодство ќе ги изврши и кога корисници-
те на општествени средства што ги издале имаат неиз-
вршени обврски од ставот 1 на оваа точка, ако ке 
постои пречката од ставот 1 на оваа точка за из-
вршување на односниот налог за пренос. 

6. Корисниците на општествени средства што 
извршиле компензација врз основа на судска од-
лука, должни се да поднесат налози за пресметка 
во смисла на точката 2 од ова упатство. 

7. Налог за пресметка се дава на образецот бр. 
47 — Налог за пресметка, кој е објавен во посебно 
издание на Службата на општественото книговодство 
и е составен дел од ова упатство, а налог за пре-
нос се дава на образецот бр. 50 — Општ налог за 
пренос, кој е пропишан со Упатството за утврду-
вањето, печатењето и задолжителната употреба на 
обрасците во платниот промет („Службен лист h i 
СФРЈ", бр. 46/64) и е објавен во посебно издание 
на Службата на општественото книговодство. 

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

О. бр. 1 
5 јануари 1968 година 

Белград 
Генерален директор 

на Службата на општественото 
книговодство, 

Радован Макиќ е. р. 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за највисо-
ките износи на надоместоците за работите и услуги-
те на Службата на општественото книговодство, об-
јавен во македонското издание на „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/67, се потрудна долу наведената гре-
шка, та, врз основа на членот 250 став 3 од Делоѕ-
шгкот на Сојузната скупштина, се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА 
НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА РАБОТИТЕ И УСЛУГИТЕ 
НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГО-

ВОДСТВО 
Во точката 7 наместо зборовите: ,да им ги вра-

ти" треба да стојат зборовите: „да им го врати", 
АС бр. 906 

4 јануари 1968 годиш 
Белград 

Генерален секретар 
на Сојузната скупштина, 

Стјепан Фунариќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА НЕСОГЛАСНОСТА СО ЗАКО-
НОТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ТОЧ. 7 И 10г ОД УПАТ-
СТВОТО НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА 
ВОДОСТОПАНСТВО НА СР БОСНА И ХЕРЦЕГО-
ВИНА ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И 

ПЛАЌАЊЕТО НА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
1966 ГОДИНА 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 
законитоста на точ. 7 и 10г од Упатството на Репуб-
личката комисија за водостопанство на СР Босна 
и Херцеговина за начинот на пресметувањето и 
плаќањето на водниот придонес за 1966 година 
(„Службени лист СР БиХ", бр. 8/66), врз основа на 
јавната расправа одржана на 5 декември 1967 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се утврдува дека одредбите на точ. 7 и 10г 

од Упатството на Републичката комисија за водо-
стопанство на СР Босна и Херцеговина за начинот 
на пресметувањето и плаќањето на водниот при-
донес за 1966 година, не беа во согласност со Ос-
новниот закон за водите. 

Организациите чии права се повредени со пое-
динечните акти со примената на точ. 7 и 10г на 
наведеното упатство имаат право да бараат измена 
на тие акти врз основа на членот 32 од Законот за 
Уставниот суд на Југославија. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службени лист СР БиХ". 

3. Причините поради кои Уставниот суд на Ју-
гославија ја донесе оваа одлука се следните: 

Републичката комисија за водостопанство на 
СР Босна и Херцеговина, врз основа на овластува-
њето од членот 51 на републичкиот Закон за водите, 
го донесе Упатството за начинот на пресметувањето 
и плаќањето на водниот придонес за 1966 година. 
Со одредбите на точ. 7 и 10г на тоа упатство беше 
пропишано дека работните организации што вршат 
експлоатација на јавните водоводи плаќаат воден 
придонес на товар на своите средства за водата што 
им ја испорачуваат на лицата кои не се обврзници 
на водниот придонес. 

По повод предлогот на работничкиот совет на 
Комуналната работна организација „Водовод и ка-
на лизаци ја" од Бања Лука, пред Уставниот суд се 
постави прашањето дали наведените одредби на 
Упатството се согласни со сојузниот закон, а посеб-

но со членот 69 став 1 и членот 1 став 1 од Основ-
ниот закон за водите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/65). 

Оценувајќи го ова прашање, Уставниот суд пред 
сб констатира дека според законот организациите и 
граѓанските правни лица и граѓаните се должни да 
плаќаат воден придонес само за употреба и иско-
ристување на вода за стопански и комунални цели 
(член 69 став 1 од Основниот закон за водите). Од 
тоа произлегува дека не постои обврска за плаќање 
на овој придонес кога е ео прашање користење на 
вода за потребите на организации, граѓански правни 
лица и граѓани кои водата не ја користат за сто-
пански цели. Овие факти укажуваат на незаконит 
тост на одредбите според кои работните организации 
што вршат експлоатација на јавните водоводи се 
обврзуваат да плаќаат воден придонес за лицата 
што не се должни да го плаќаат тој придонес. Се-
кое друго становиште би довело до тоа да се вове-
дува обврска за плаќање воден придонес и за слу-
чаи што не се со закон предвидени. 

Обврската за плаќање воден придонес за ра-
ботните организации што вршат експлоатација на 
јавните водоводи, утврдена во наведеното упатство, 
не може да се заснова ниту врз законската одредба 
спрема која тој придонес го плаќаат работните ор-
ганизации што вршат комунална дејност (член 71 
став 1 од Основниот закон за водите). Од оваа за-
конска одредба произлегува само обврската за 
плаќање на водниот придонес за употребата од-
носно искористувањето на водата за комуналн»-
цели, но не и за употреба на водата од страна на 
граѓани, организации и граѓански правни лица, кои 
се ослободени од плаќање на водниот придонес. 

Според изложеното, одредбите на точ. 7 и 10т 
од Упатството на Републичката комисија за водо-
стопанство на СР Босна и Херцеговина за начинот 
на пресметувањето и плаќањето на водниот придо-
нес за 1966 година не беа согласни со Основниот 
закон за водите, па затоа Уставниот суд, врз основа 
на членот 55 став 2 од Законот за Уставниот суд на 
Југославија, ја утврди оваа несогласност и го опре-
дели правното дејство на својата одлука согласно 
со членот 32 на тој закон. 

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија, одржана на 11 декем-
ври 1967 година. 

У бр. 190/67 
27 декември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
. Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 89 од Законот за сојузните 

органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ 
Се разрешува Јован Крстев од должноста со-

ветник на генералниот директор на Сојузниот завод 
за стопанско планирање. 

Б. бр. 213 
20 декември 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р, 
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Врз основа на членот 48 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За помошник сојузен секретар во Сојузниот из-

вршен совет се назначува Антек Махковец, шеф на 
кабинет на потпретседател во Сојузниот извршеа 
совет 

Б. бр. 199 
22 ноември 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 48 од Законот за организа-
цијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За помошник сојузен секретар во Сојузниот из-

вршен совет се назначува Кадир Алиј агиќ, шеф на 
кабинет на потпретседател во Сојузниот извршен 
совет. 

В. бр. 201 
22 ноември 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 
За советник на сојузниот секретар за стопанство 

се назначува Горѓе Тодоровић раководител на гру-
пата за условите на стопанисувањето во Сојузниот 
секретаријат за стопанство. 

Б. бр. 207 
20 декември 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 
За советник на сојузниот секретар за стопанство 

се назначува Милиќ Владимир, досегашен главен 
инспектор во укинатиот Сојузен сообраќаен инспек-
торат. 

Б. бр. 208 
20 декември 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

За помошник сојузен секретар за стопанство 
се назначува Кузмановски Томе, досегашен помош-
ник секретар во укинатиот Сојузен секретаријат за 
земјоделство и шумарство. 

Б. бр. 209 
20 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 89 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ 

За советник на генералниот директор на Сојуз-
ниот завод за стопанско планирање се назначува 
Петар Красуља, раководител на Секторот за ана-
лизи на општествено-економските движења во Со-
јузниот завод за стопанско планирање. 

Б. бр. 212 
20 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СО-

ЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

За помошник претседател на Сојузниот совет 
за здравство и социјална политика се назначува др 
Радомир Гериќ, досегашен главен сојузен санитарен 
инспектор на укинатиот Сојузен санитарен инспек-
торат. 

Б. бр. 214 
20 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 
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Согласно со членот 46 од Законот за организа-
цијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/63) во врска со 
членот 32 од Законот за измени и дополненија на 
Законот за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА 

ИНФОРМАЦИИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВЕШЕН 
СОВЕТ 

За помошник секретар за информации на Сојуз-
ниот извршен совет се назначува Енвер Хумо, на-
челник на одделение во Секретаријатот за инфор-
мации на Сојузниот извршен совет. 

Б. бр. 215 
20 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпилман, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалиетичке Републике 
Србије" во бројот 15 од 12 април 1967 година обја-
вува: 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
измена и дополнение на Статутот на Заводот за со-
цијални прашања во Белград во делот што се одне-
сува на проширувањето дејноста на Заводот; 

Решение за давање согласност на одредбите од 
Статутот за дејноста на Заводот за оспособување 
кадри за административни работи во Белград; 

Решение за утврдување подрачјата и местата 
во кои постојат услови за развој на туризмот во 
СР Србија; 

Објава на имињата на кандидатите за пратени-
ци на Републичкиот собор на Собранието на СР Ср-
бија избрани во општинските собранија на 9 април 
1967 година; 

Исправка на Законот за архивската граѓа и 
архивската служба. 

Во бројот 16 од 20 април 1967 година објавува: 
Одлука за прогласување на Уставните аманд-

мани ; 
Деловник на Собранието на Социјалистичка Ре-

публика Србија (пречистен текст). 

Во бројот 17 од 22 април 1967 година објавува: 
Закон за рибарството; 
Закон за водите; 
Одлука за распишување дополнителни избори 

за пратеници на Стопанскиот собор на Собранието 
на Социјалистичка Република Србија во Изборната 
единица — Рума; 

План на статистичките истражувања од посебен 
интерес за Републиката за 1967 година; 

Решение за основање Комисија на Републич-
киот извршен совет за водостопанство и за име-
нување членови на Комисијата; 

Решение за основање Комисија на Републич-
киот извршен совет за туризам; 

Решение за основање Стручна комисија за ра-
диолошко-хемиско-биолошка заштита на Републич-
киот штаб за цивилна заштита на СР Србија; 

Решение за разрешување и именување членови 
на општинските изборни комисии за спроведување 
избори за одобрници на општинските собранија; 

Решение за измена не Решението за именување 
членови на општинските изборни комисии за спро-
ведување на изборите за пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Србија. 

Во бројот 18 од 27 април 1967 година објавува: 
Закон за републичките органи на управата и 

организациите што вршат работи од интерес за Ре-
публиката; 

Закоп зе работата и правата на републичките 
пратеници и функционери ка кои им престанала 
функцијата; 

Закон за надоместоците на личните доходи и 
трошоците на републичките пратеници и функцио-
нери што ги избира или именува Републичко со-
брание; 

Закон за правата на работниците на кои им 
престанува работата во органите на внатрешните 
работи; 

Закон за повластените во патничкиот меѓу мес-
тен сообраќај за младина и деца; 

Закон за камената и условите за користење на 
средствата за финансирање на изградба и опре-
мање на училишни објекти; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
расправање на имотните односи настанати со само-
власно заземање земјиште во општествена сопстве-
ност; 

Закон за измени и дополненија на Законот на 
Републичкиот фонд за унапредување на културните 
дејности; 

Закон за Заводот за проучавање па културниот 
развој; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
Републичкиот фонд за унапредување на кинемато-
графи јата; 

Закон за садниот материјал; 
Одлука за расподелба на средствата за образо-

вание што ќе се остварат во 1967 година според од-
редбите на членот 34 од Законот за финансирање 
на образованието и воспитувањето и за заедниците 
на образованието — на покраинските и Републичка-
та заедница на образованието; 

Одлука за опремање на службата на внатрешни-
те работи и за осигурување средства за набавка на 
опрема; 

Одлука за основање Подвижен центар за врски 
на Републиката и за осигурување финансиски сред-
ства за набавка на опрема; 

Уредба за распоред на преостанатите средства 
за отстранување на последиците од поплави во Со-
цијалистичка Република Србија во 1965 година; 

Правилник за начинот за користење на пов ле с-
тиците за групни патувања на младина и деца и за 
начинот на пресметувањето надоместоците за иско-
ристените повластици. 
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Во бројот 19 од 3 мај 1967 година објавува: 
Извештај за резултатот на изборите на прате-

ници за Стопанскиот собор на Собранието на СРС; 
Извештај за резултатот на изборите на прате-

ници за Просветно-културниот собор на Собранието 
на СРС; 

Извештај за резултатот на изборите на пратени-
ци за Организационо-политичкиот собор на Собра-
нието на СРС; 

Извештај за резултатот на изборите на пратени-
ци за Социјално-здравствениот собор на Собранието 
на СРС. 

Во бројот 20 од 6 мај 1967 година објавува: 
Закон за шумите; 
Закон за патиштата; 
Одлука на Уставниот суд на Србија со која се 

поништува точката 3 на членот 24 од Правилникот 
за средствата за работа и распределба на личните 
доходи во органите на управата на Собранието на 
општина Настина бр. 02-5492/1-66. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјалистич-
ка Републике Хрватске во бројот 15 од 13 април 
1967 година објавуваат: 

Закон за мерките за заштита на добиток од за-
разни болести кај добитокот; 

Одлука за основање Комисија за ситемот на 
финансирање на воспитувањето и образованието; 

Одлука за одобрување Програмата за работа на 
Републичкиот фонд за унапредување на културните 
дејности за 1967 година; 

Одлука за потврдување на Завршната сметка 
на Републичкиот фонд за унапредување на култур-
ните дејности за 1966 година; 

Одлука за потврдување на Завршната сметка 
на Републичкиот фонд за социјалните установи за 
1966 година; 

Одлука за одобрување програмата за работа и 
за потврдување финансискиот план на Републич-
киот фонд за социјалните установи за 1967 година; 

Одлука за одобрување програмата на работите 
и за потврда на финасискиот план на Републичкиот 
фонд за патишта за 1967 година; 

Одлука за потврдување Завршната сметка на 
Републичкиот фонд за патишта за 1966 година; 

Одлука за одобрување програмата на работите и 
за потврда на финансискиот план на Републичкиот 
фонд за развој на стопански недоволно развиените 
краишта за 1967 година: 

Одлука за потврда на Завршната сметка на Ре-
публичкиот фонд за развој на стопански недоволно 
развиените краишта за 1966 година; 

Одлука за именување членови во советите на 
заводите за унапредување на основното образо-
вание; 

Решение за именување директор на сектор во 
Републичкиот завод за планирање; 

Решение за именување потсекретар во Репуб-
личкиот секретаријат за правосудство и општа уп-
рава; 

Правилник за ловностопанските основи; 
Правилник за катастарот на ловиштата; 
Поеле на кандидатите избрани во општинските 

собранија за Републичкиот собор на Соборот на 
СРХ. 

С О Д Р Ж И Н А ; 
Страна 

1. Закон за измена и дополнение на Законот 
за книговодството на стопанските орга-
низации — — — — — — — — 1 

2. Основен закон за станбените задруги 
(Пречистен текст) — — — — — — 1 

3. Одлука за распишување дополнителни 
избори за Просветно-културниот собор на 
Сојузната скупштина — — — — — 10 

4. Правилник за водење евиденција за у-
жиоателите на инвалидски припад лежно-
сти според Законот за воените инвалиди 
од војните — — — — — — — — 10 

5. Упатство за измени и дополненија на У-
патството за составување на завршната 
сметка на буџетите на општествено-поли-
тичките заедници — — — — — — 14 

6. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на бројот 305/67 на весникот 
„Сопнете della sera" — — — — — —> 25 

7. Решение за југословенските стандарди за 
печки на нафта — — — — — — — 25 

8. Решение за југословенскиот стандард за 
гумени чепови за шишиња за конзерви-
рање на крв, крвни деривати, инфузи-
они раствори и вода за инјекции — —< 26 

9. Решение за југословенските стандарди за 
ведра што се користат во областа на ру-
дарството — — — — — — — — 28 

10. Решение за југословенските стандарди за 
барит — — — — — — — — — 26 

11. Решение за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото — — — 28 

12. Решение за југословенските стандарди од 
областа на текстилната индустрија — — 27 

13. Решение за југословенскиот стандард за 
стаклена амбалажа — — — — — — 27 

14. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенскиот стандард * 
за гумените делови на опремата за транс-
фузија на човечка крв, деривати на крв 
и интравенозни раствори — — — — 27 

15. Упатство за начинот на употребата на 
налозите за пренос и налозите за пре-
сметка кај компензации, асигнации, це-
сии и преземање на долг — — — — 28 

Одлука на Уставниот суд на Југославија за 
утврдување на ^согласноста со законот 
на одредбите на точ. 7 и 10г од Упаство-
то на Републичката комисија за водосто-
панство на СР Босна и Херцеговина за 
начинот на пресметувањето и плаќањето 
на водниот придонес за 1966 година — 29 

Исправка на Одлуката за највисоките износи 
на надоместоците за работите и услугите 
на Службата на општественото книго-
водство — — —- — — — — — — 29 
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