
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува 
во издание на српскохрватски односно 
на хрватскосрпски, словенечки и ма-
кедонски Јазик - Огласи според та-
рифата - Жиро-сметка каЈ Народната 
бачка за претплата и посебни изданија 

101 11-602-3? за огласи 101 13 602-31, 

Четврток, 29 април 19в5 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 20 ГОД. XXI 

Цена на овој број е Т5.— дин. - п р е т -
плата за 1965 година изнесува 2.500.— 
дин. а з а странство 3.500.— динари -
Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 
I. Пошт. ф а х 226 - Т е л е ф о н и : цен-
трала 50-931. 50-932, 50-933 и 51-661 Слу-
ж б а за претплата 51-732 и Продавна 

с л у ж б а 51-671 

390. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-ПЛАН-

СКИТЕ МЕРКИ ВО 1965 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за стопанско-планските мерки во 1965 година, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 23 април 1965 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 23 април 1965 година. 

П. Р. бр. 310 
24 април 1965 година 

Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката, 

Потпретседател, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Каредљ, с. р. 

391. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НОРМИТЕ НА АМОР-
ТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за нормите на амортизацијата на основните 
средства на стопанските организации, што го усвои 
Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од 23 април 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 23 април 1965 година. 

П. Р. бр. 309 
24 април 1965 година 

Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседател, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Каредљ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАН-

СКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ ВО 1965 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за стопанско-планските мерки во 

1965 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65 и 
15/65) по членот 23 се додава нов член 23а, кој гласи: 

„Член 23а 
Деловната банка во чиј кредитен фонд се пре-

несени средствата на општествениот инвестиционен 
фонд на општествено-политичката заедница врз 
основа на членот 176 од Законот за банките и кре-
дитните работи, ќе одобрува од средствата што 
може да ги употреби за кредитирање инвестиции, 
за обврски по дадените гаранции на општествено-
политичката заедница, кредити за покривање на 
пречекорувањата во трошоците на инвестиционата 
изградба а за објектите за кои таа општествено-
-политичка заедница дала гаранција, но најмногу 
до износот на пренесените средства." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1965 година. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НОРМИТЕ 
НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕД-

СТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за нормите на амортизацијата на 

основните средства на стопанските организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 22/64 и 52/64) 
по членот 22 се додава нов член 22а, кој гласи: 

„Претпријатијата за патишта, лука-претприја-
тијата, претпријатијата пристаништа и претприја-
тијата за аеродромски услуги во 1965 година 'нема 
да пресметуваат ниту да уплатуваат амортизација 
за основните средства што ги попишале и ги про-
цениле според одредбите од Одлуката за попис и 
проценка на определени основни средства на стопан-
ските организации во сообраќајот што не се проце-
нети („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/64) и пропи-
сите донесени врз основа на таа одлука, ниту ќе 
вршат отпишување (исправка) на вредноста на тие 
средства на крајот на 1965 година во смисла на 
членот 18 од овој закон." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен листа на СФРЈ". 
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392. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРО-
ГЛАСУВАЊЕ НА ДЕВЕТТИ МАЈ - ДЕНОТ НА 

ПОБЕДАТА ЗА ДРЖАВЕН ПРАЗНИК 

Се прогласува Законот за прогласување на де-
ветти мај — Денот на победата за државен празник, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 23 април 1965 година. 

П. Р. бр. 306 
24 април 1965 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател, 

Александар Ранковиќ, с р. 
Претседател 

на Сојузната^скупштина, 
Едвард Каредљ, с. р. \ 

З А К О Н 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДЕВЕТТИ МАЈ - ДЕ-

НОТ НА ПОБЕДАТА ЗА ДРЖАВЕН ПРАЗНИК 

Член 1 
Деветти мај — Денот на победата, како ден на 

победата на сојузничките сили над фашизмот во 
Втората светска војна и ден на победоносното за-
вршување на херојската борба на нашите народи 
над фашизмот, се прогласува за празник на побе-

дата и се прославува секоја година во целата земја. 

Член 2 
Денот на победата е државен празник во смисла 

на Законот за државните празници. 

Член 3 
Со одредбите на овој закон не се засега во пра-

вата што поединци, како учесници во Втората свет-
ска војна или нивни правни следници ги оствариле 
или ги остваруваат според важечките прописи, а се 
врзани за петнаесетти мај 1945 година како ден на 
окончувањето на воените операции во Југославија. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за прогласување Петнаесетти 
Мај за народен празник („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/52). 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

393. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 и членот 
236 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, по предлог од Сојуз-
ниот извршен совет, Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 23 април 1965 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗНИ 

ФУНКЦИОНЕРИ 

1. Се разрешува од должноста на државен се-
кретар за надворешни работи Коча Поповиќ. 

2. Се именува за државен секретар за надво-
решни работи Марко Никезиќ, до сега заменик др-
жавен секретар за надворешни работи. 

3. Се именува за заменик државен секретар за 
надворешни работи Мишо Павиќевиќ, до сега по-
мошник државен секретар во Државниот секрета-
ријат за надворешни работи. 

АС бр. 408/1 
24 април 1965 година 

Белград 
Сојузна скупштина 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

394. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-

.славија, во врска со членот 5 став 2 од Законот за 
Сојузниот совет за координација на научните деј-
ности и за Сојузниот фонд за финансирање на на-
учните дејности, на предлог од Сојузниот извршен 
совет, Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 23 април 19^5 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА 
НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се именува за заменик претседател на Сојуз-
ниот совет за координација на научните дејности 
Милош Пољаншек, до сега републички секретар 
за култура и просвета на СР Словенија. 

АС бр. 408/2 
24 април 1965 година ' 

Белград 
Сојузна скупштина 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

395-

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, а во врска со членот 46 точка 2 од Основ-
ниот закон за судовите од општа надлежност, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 23 април 1965 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА ВРХОВНИ-

ОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се разрешува од должноста на судија на Вр-
ховниот суд на Југославија др Дражен Сесардиќ, 
поради одење на друга должност. 

АС бр. 409 
24 април 1965 година 

Белград 
Сојузна скупштина 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 
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396. 

Врз основа на членот 193 став 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 23 април 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР 

НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Се разрешува од должноста на секретар на 
Сојузната скупштина Миленко Кангрга, поради о-
дење на друга должност. 

2. Се именува ЗЕТ секретар на Сојузната скуп-
штина др Дражен Сесардиќ, до сега судија на Вр-
ховниот суд на Југославија. 

АС бр. 410 
24 април 1965 година 

Белград 

Сојузна скупштина 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

397. 

Врз основа на членот 25 став 3 од Законот за 
Југословенската лотарија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТИТЕ ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА ПРИХОДОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 

ЛОТАРИЈА 

1. Приходот што ќе го оствари Југословенската 
лотарија во 1965 година од сите игри на среќа, а 
кој е предвиден со нејзиниот финансиски план за 
1965 година во износ од 13.640 милиони динари, се 
распределува, по одбивање на износот за исплату-
вање на добивките, и тоа: 

1) на Југословенската лотарија — — 37,15% 
2) на општествените организации од 

членот 26 на Законот за Југоеловен-
ската лотарија — — — — — 62,85% 

2. Приходот што ќе го оствари Југословенската 
лотарија во 1965 година од уплатите за спортска 
прогноза за 9 натпреварски двојки, а што не е пред-
виден со нејзиниот финансиски план за 1965 годи-
на, ќе се распредели по донесувањето на завршната 
сметка на Југословенската лотарија за 1965 година, 
а според процентите што ќе ги утврди Сојузниот 
извршен совет. 

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

Р. п. бр. 58 
21 април 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, е. р. 

398. 

Врз основа на членот 108 од Основниот закон 
за службата на внатрешните работи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 46/64), сојузниот секретар за 
внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ТРИНАЕСЕТТОМАЈСКИ 

НАГРАДИ 

I. Основни одредби 

Член 1 
Тринаесеттомајски награди им се доделуваат на 

авторите на најдобри творби што обработуваат те-
ми врзани за службата на внатрешната безбедност 
— во областа на научноистражувачките, книжев-
ните, драмските и филмските остварувања. 

Во областа на филмските остварувања Три-
наесеттомајски награди се доделуваат за сценарио 
и за режија на најдобар игран филм и најдобар 
документарен филм. 

Член 2 
Тринаесеттомајски награди се доделуваат секоја 

година на денот на празникот на службата на 
внатрешната безбедност — Тринаесетти мај. 

Член 3 
Тринаесеттомајски награди можат да им бидат 

доделени на поединци или на група автори за 
творби што се објавени или на друг начин ќ ста-
нале достапни на јавноста. 

Член 4 
Тринаесеттомајски награди се парични награди 

и се исплатуваат во нето-износи. 
Бројот и височината на Тринаесеттомајските на-

гради ги утврдува секоја година со свое решение 
сојузниот секретар за внатрешни работи. 

Член 5 
На добитникот на Тринаесеттомајска награда 

му се врачува и повелба за доделувањето на таа 
награда. Повелбата ја потпишува претседателот на 
жирито за доделување на наградите. 

Образецот на повелбата го утврдува сојузниот 
секретар за внатрешни работи. 

II. Предлагање на творби за тринаесеттомајски 
награди 

Член 6 
Право да предлагаат творби за доделување 

Тринаесеттомајска награда имаат органите на вна-
трешните работи и други државни органи, научни, 
културни и други слични установи, општествено-
политички организации и стручни здруженија, 
како и групи граѓани и поединци. 

Член 7 
За доделување на тринаесеттомајски награди 

можат да се предлагаат само творби што се обја-
вени или на друг начин и станале достапни на 
јавноста по 15 март на годината во која се доделени 
претходните награди до 15 март на годината во 
која се доделуваат наградите. 
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По исклучок, за доделување Тринаесеттомајски 
награди може да биде предложена и творба што и 
станала достапна на јавноста и пред 15 март на 
годината во која се доделени претходните награди, 
ако од објективни причини не можела да биде 
разгледана во таа година. 

Член 8 
Предлозите од членот 7 на овој правилник се 

доставуваат писмено и мораат да бидат образло-
жени, а по потреба и документирани на начин 
кој на жирито му дава доволно елементи за оценка 
на вредноста на предложените творби. 

Предлозите му се доставуваат на Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи во текот на це-
лата година а најдоцна до 15 март на годината во 
која се доделува наградата. 

III. Доделување на трикасееттомајските награди 

Член 9 
Тринаесеттомајските награди ги доделува жири 

кое се формира за секоја област за која, во смисла 
на членот 1 од овој правилник, се доделуваат на-
гради. 

Жирито се состои од 3 до 7 членови. 
Претседателот и членовите на жирито ги име-

нува и ги разрешува од должност сојузниот секре-
тар за внатрешни работи. 

Член 10 

Членот на жирито чија творба е предложена 
за наградување престанува да учествува во рабо-
тата на жирито за годината во која неговата твор-
ба е предложена за доделување награда. 

Член И 
Претседателот и членовите на жирито за сво-

јата работа примаат награда чија што височина 
ја определува сојузниот секретар за внатрешни 
работи. 

Член 12 
За една творба може да се додели само една 

Тринаесеттомајска награда. Ако жирито смета дека 
предложените творби не ги исполнуваат условите 
за доделување награда, наградата нема да се 
додели. 

Член 13 
Одлуката за доделување Тринаесеттомајски на-

гради жирито ја донесува самостојно. 
- Одлуката е полноважна ако за неа гласало 

мнозинството на членовите на жирито. 
Одлуката мора да биде образложена. 

Член 14 
Одлуката и образложението за доделување 

Тринаесеттомајски награди претседателот на секој 
жири ги соопштува на состанокот на претседате-
лите на сите жирија, на кој му претседава сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи. 

Состанокот на претседателите на сите жири ја 
мора да биде одржан најдоцна до 5 мај. 

Член 15 
Одлуките за доделување Тринаесеттомајски на-

гради се објавуваат во дневниот печат. 

IV. Преодни и завршни одредби 

Член 16 
Тринаесеттомајските награди и повелбите за до-

делување на тие награди им се врачуваат на до-
битниците на денот на празникот Тринаесетти мај. 

Член 17 
За доделување Тринаесеттомајски награди во 

1966 година, како година во која тие награди прв-
пат се доделуваат, можат да бидат предложени сите 
творби што се објавени или на друг начин и ста-
нале достапни на јавноста до 15 март 1966 година. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2202/^ 
15 април 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Милан Мишковиќ, с. р. 

399. 

Врз основа на ченот 44 став 2 од Основниот 
закон за придонесите и даноците на граѓаните 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64), сојузниот се-
кретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ИЗНОСОТ НА СТРАНСКА ВАЛУТА ОД КОЈ 
НЕ СЕ ПЛАЌА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД 

ОД РАБОТЕН ОДНОС 

1. Во Наредбата за височината на износот на 
странска валута од кој не ,се плаќа придонес од 
личниот доход од работен однос („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/65) во точката 2 под 1 под б) збо-
ровите: „до 900 динари" се заменуваат со зборови-
те: „до 1.125 динари". 

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

Бр. 1-3-5109/1 
9 април 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

400. 

Врз основа на членот 17 став 2 од Законот за 
сојузниот буџет за 1965 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/65), во согласност со сојузниот секретар 
за финансии, директорот на Сојузниот геолошки 
завод пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД СОЈУЗНИОТ БУ-
ЏЕТ ЗА 1965 ГОДИНА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ 

ИСТРАЖНИ РАБОТИ 

1. Средствата за геолошко-рударски истражни 
работи предвидени во сојузниот буџет за 1965 го-
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дина (во понатамошниот текст: средствата), чиј но-
сител е Сојузниот геолошки завод (во понатамош-
ниот текст: носителот на средствата), можат да се 
користат за намените предвидени со Програмата за 
употреба на средствата предвидени во Сојузниот 
буџет за 1965 година за геолошко-рударски истраж-
ни работи (во понатамошниот текст: Програмата). 

2. Средствата можат да им се даваат на устано-
вите и стопанските организации од членот 20 на 
Основниот закон за рударството (во понатамошниот 
текст: корисникот) само за геолошко-руд врските 
истражни работи што се опфатени со Програмата. 

3. Со средствата можат да се финансираат гео-
лошко-руда,реките истражни работи надвор од екс-
плоатационото поле на стопанските организации, и 
тоа до степенот на истраженост кој обезбедува не-
опходни елементи за утврдување на оптималните 
експлоатациони капацитети. 

Под неопходни елементи за утврдување на оп-
тималните експлоатациони капацитети се подраз-
бира утврдувањето на оние количини минерални 
суровини и в^ оној квалитет кои обезбедуваат нај^ 
поволен степен на рентабилна експлоатација. 

4. Заводот како носител на средствата ги врши 
особено следните работи: 

1) ја утврдува височината на средствата за од-
делни, видови работи, подрачја и објекти во рам-
ките на средствата одобрени со Програмата; 

2) ги распоредува во текот на буџетската година 
средствата од резервата за покривање на трошо-
ците на непредвидени или недоволно предвидени 
геолошко-рударски истражни работи. 

5. Заради остварување на рационална употреба 
на средствата Заводот ќе му го отстапи: 

1) изведувањето на геолошко-рударските истра-
жни работи на објектите и суровините на кои истра-
жувањата почнуваат во 1965 година - на најпо-
волниот понудувач на конкурсот; 

2) изведувањето на геолошко-рударските ис-
тражни работи на објектите на кои истражувањата 
продолжуваат во 1965 година — на изведувачите на 
работите на кои изведувањето на работите им било 
доверено по пат на конкурс во поранешните години. 

При изборот на најповолен понудува^ за нови 
работи и при склучувањето на договор за работите 
што продолжуваат, Заводот ќе води сметка за на-
чинот на формирање на цените, заради спречување 
неоправдано зголемување на постојното ниво на це-
ните за геолошко-рударски истражни работи. 

6. Средствата му се даваат на корисникот врз 
основа на јавен конкурс и договорот кој за непо-
средно изведување на работите од Програмата се 
склучува помеѓу носителот на средствата, од една 
страна и корисникот и давателот на средствата за 
учество, од друга страна. 

7. Средствата му се одобруваат на корисникот 
врз основа на проектот на работите и претсметката 
на корисникот што ја прифатил носителот на сред-
ствата а можат да се користат само за оние истраж-
ни работи за кои е обезбедено учество од страна на 
заинтересираните органи, установи и организации, 
во височина што им одговара на односите утврдени 
во Програмата. 

8. Пред склучувањето на договорот за изведу-
вање на геолошко-рударските истражни работи од 
Програмата, Заводот ќе прибави од корисникот: 

1) проект и пресметка на геолошко-рударскито 
истражувања за секое подрачје или објект, кој ги 
опфаќа вкупните средства потребни за извршување 
на определени рабти; 

2) изјава од давателот на средствата за учество 
дека ќе учествува во трошоците на работите, без 
оглед на кој учесник на конкурсот ќе му се довери 
изведувањето на работите, 

9. Договорот склучен помеѓу носителот на сред-
ствата и корисникот треба да содржи, покрај оп-
штите податоци, и: 

1) износ на вкупно потребните средства за из-
вршување на работите со назначување на сред-
ствата предвидени со сојузниот буџет и на сред-
ствата за учество; 

2) спецификација на работите; 
3) рок во кој ќе се извршат работите; 
4) обврски на корисникот во поглед на подне-

сувањето на извештаите и елаборатите, како и во 
поглед на изведувањето на работите и начинот на 
потрошокот на средствата; 

5) обврски во поглед на обезбедувањето на 
средствата за учество. 

Со договорот може да се предвиди давање аванс 
на корисникот. 

Заводот може со корисникот да договара и дру-
ги услови. 

10. Надзор над извршувањето на обврските 
предвидени со договорот врши Заводот. 

Надзорот над извршувањето на обврските пред-
видени со договорот се врши со преглед на изве-
штаите и паричната документација што врз основа 
на договорот ги доставуваат корисниците, со непо-
среден увид во извршувањето на работите, како и со 
непосреден увид во евиденцијата за извршените 
работи и во книговодството на корисникот. 

11. Заводот по извршувањето на обврските 
предвидени со договорот ќе изврши стручен прием 
на работите и односите со корисникот ќе ги регу-
лира во рамките на договорените обврски. 

12. Ако е договорено давање аванси, носителот 
на средствата може да донесе решение за исплата 
на аванс и без поднесување документација. 

13. Кон налогот за исплата Заводот и ја подне-
сува на надлежната Служба на општественото кни-
говодство на увид паричната документација заради 
утврдување дали средствата се користени за наме-
ните предвидени со Програмата. 

14. Корисникот врши наплата на извршените 
работи со изоставање привремена и конечна си-
туација, кои мораат да содржат вредност и специ-
фикација на извршените работи со назначување на 
делот кој ги товари средствата на сојузниот буџет 
и на делот кој ги товари средствата од други извори 
предвидени со договорот. 

Привремените ситуации се поднесуваат триме-
сечно. 

15. Носителот на средствата е должен кон за-
вршната сметка за 1965 година да поднесе преглед 
на извршувањето на Програмата, со нарочен осврт 
на постигнатите резултати 

16. При извршувањето на претсметката на упо-
требата на средствата според Програмата во се ќе 
се применуваат важечките прописи. 

17. Средствата предвидени во сојузниот буџет 
за 1965 година за геолошко-рударски истражни ра-
боти се држат на акредитив кај надлежната Служ-
ба на општественото книговодство. 

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

Бр. 10-778/1 
9 април 1965 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот геолошки завод, 

Владимир Вујовиќ, е. р. 
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401. 

Врз основа на членот 143 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), во согласност 
со сојузниот секретар за финансии, директорот на 
Управата за царини на СФРЈ пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР НАД СТОКИТЕ ВО 
КОНСИГНАЦИОНЕН ЛАГЕР И ЗА ЦАРИНЕЊЕТО 

НА ТАКВИТЕ СТОКИ 

1. За стоките сместени во консигнационен лагер 
царински обврзник е стопанската организација ре-
гистрирана за работите за застапување странски 
фирми, во чиј консигнационен лагер се сместени 
стоките (во понатамошниот текст: држателот на 
консигнационен лагер). 

2 Држателот на консигнационен лагер може 
во иста зграда односно просторија да држи сточи 
од две или повеќе странски фирми ако обезбеди 
одвоено држење на стоки од разни фирми и одвоено 
водење на евиденцијата за стоките на секоја од тие 
фирми. Во таков случај се смета дека има онолку 
консигнациони лагери колку што странски фирми 
застапува држателот на консигнационен лагер. 

3. Заради "сместување на стоките во консигна-
ционен лагер држателот на консигнационен лагер 
и поднесува на царинарницата увозна царинска де-
кларација (во понатамошниот текст: декларацијата) 
во три примероци. 

Држателот на консигнационен лагер е должен 
во заглавјето на декларацијата да стави штембил 
КОЈ ги содржи зборовите: „Сместување на стоки во 
консигнационен лагер". 

/ 
4. Врз основа на поднесената декларатЈи.а ца-

ринарницата врши преглед на стоките што ќе бидат 
сместени во консигнационен лагер. 

Преглед на стоките може да се врши: 
1) во, царински магацин, царинско стовариште, 

царински склад, царинско сместувалиште или друго 
место каде се стоките под царински надзор, или 

2) во консигнационен лагер, ако тоа го бара 
"држателот на консигнационен лагер а ,царинарни-

цата го одобри 
5. Во случајот од точката 4 став 2 под 1 на 

ова упатство држателот на консигнационен лагер 
е должен на царинарницата кон декларацијата да 
и ги поднесе исправите што се однесуваат'на сто-
ките (сметка, превозна исправа, спецификација, 
уверение за здравствената состојба и др.). По извр-
шениот преглед држателот на консигнационен ла-
гер ги подига врз основа на вториот примерок од 
декларацијата стоките и ги сместува во консигна-
циониот лагер. 

6. Во случајот од точката 4 став 2 под 2 на 
ова упатство држателот на консигнационен лагер 
и поднесува на царинарницата образложено пис-
мено барање за преглед на стоките во консигнаци-
онен лагер, заедно со декларацијата и со исправите 
наведени во точката 5' од ова упатство. 

По примањето на барањето за преглед на сто-
ките во консигнационен лагер, царинарницата до-
несува писмено решение со кое тоа барање го усво-
јува или го одбива. Еден примерок од тоа решение 
царинарницата му доставува на држателот на кон-
сигнационен лагер. 

Врз основа на решението со кое се одобрува 
прегледот на стоките во консигнационен лагер, сто-
ките под царинско обележје се отпремаат во кон-
сигнационен лагер на трошок на држателот на 
консигнационен лагер. 

По сместувањето на стоките во консигнационен 
лагер царинарницата врши преглед на стоките врз 
основа на декларацијата поднесена кон барањето 

од ставот 1 на оваа точка, и тоа во рок од 5 дена 
од денот на подигањето на стоките. 

7. Ако царинарницата при прегледот на стоките 
утврди кусок односно вишок, оштетување или не-
какво неслагање на фактичната состојба на сто-
ките со податоците во декларацијата, таа ќе по-
стапи според важечките прописи. 

8. По извршениот преглед на стоките држате-
лот на консигнациониот лагер врши книжење на 
стоките на следниот начин: 

' 1) во збирниот картон, кој се води за секој 
консигнационен лагер, се внесуваат податоци за 
вкупната количина и вредност на стоките внесени 
во консигнационен лагер по секоја декларација, 
како и по секоја декларација за дефинитивно ца-
ринење на продадените стоки, со дневната состојба 
на количината и вредноста; 

2) во слободниот лист на картотеката, според 
системот на картотека на слободни листови, се 
внесуваат податоци за количината и вредноста на 
стоките примени и издадени по односните декла-
рации, со искажување на дневната состојба, а спо-
ред одделни тарифни броеви и стопи од Привре-
мената општа царинска тарифа и Тарифата за 
данокот на промет; 

3) во слободниот лист на материјалната кар-
тотека, што се води според одредбите од Правил-
никот за единствениот контен план на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/61, 
2/63 и 10/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 49/63 
и 20/64), се внесуваат податоци за одделни артикли, 
дополнети со податоците за бројот на декларациите 
за сместувањето и продажбата на стоките и со 
податоците за тарифниот број и стопа од Привре-
мената општа царинска тарифа и Тарифата за 
данокот на промет. 

Образецот на листот на картотеката од одред-
бата под 2 на ставот 1 од оваа точка е напечатен 
кон ова упатство и е негов составен дел. 

Книжењето на стоките низ листовите од. ста-
вот 1 под 1, 2 и 3 на оЅаа точка мора да се изврши 
во рок од 7 дена од денот на извршениот преглед 
на стоките. 

9. Држателот на консигнациониот лагер е дол-
жен на и ги поднесе на царинарницата сите непо-
полнети листови на картотеките заради заверка. 
Листовите и се поднесуваат на царинарницата со 
писмено барање за заверка. 

Заверката се врши со ставање отисок на служ-
бениот печат на царинарницата во горниот десен 
агол на листот на картотеката. 

При заверката царинарницата на секој лист од 
картотеката става реден број. Редните броеви на 
листовите не можат да се повторуваат и тие за-
почнуваат од бројот 1 и одат редум, со тоа што 
секоја застапувана странска фирма да добива по-
себен број. 

Царинарницата води посебна евиденција за 
бројот на заверените листови на-картотеката и за 
редните броеви на тие листови, и тоа посебно ѕа 
секој консигнационен лагер и за секоја застару-
вана странска фирма. 

10. Оштетените листови на картотеката што ца-
ринарницата ги заверила мора држателот на кон-
сигнационен лагер да ќ гк врати на царинарницата, 
која во замена ќе му издаде и завери нови листови 
под истите редни броеви, а оштетените листови 
ќе ги уништи. 

11. Држателот на консигнационен лагер е дол-
жен при водењето на картотеката на стоките спо-
ред системот на слободни листови, да се придржува 
кон начелата наведени во чл. 3, И и 12 на Правил-
никот за единствениот контен план на стопанските 
организации. 

12. Царинењето на стоките пуштени во промет 
од консигнационен лагер се врши во рокот од чле-
нот 202 на Правилникот за спроведување на Ца-
ринскиот закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
32/60 и 46/62), врз основа на декларацијата, што се 
поднесува во три примероци, посебно за стоките за 
секоја застапувана фирма, а според состојбата на 
стоките утврдена со преглед заради внесување на 



Четврток, 29 април 1963 СЛУЖБЕН ЛИСТ? НА СФРЈ Број 20 - Страна 907 

стоките во консигнационен лагер (член 199 од Пра-
вилникот за спроведување на Царинскиот закон). 

Кон декларацијата држателот на консигнаци-
онен лагер е должен да и поднесе на царинарни-
цата пријава за увозот на стоки, сметка и други 
исправи што се бараат при увозот и царинењето 
на стоките. 

Во сметката се назначува за продадените сто-
ки бројот на картонот од точката 8 став 1 под 2 
на ова упатство и податоците за количината, видот 
и вредносна на стоките. 

Царинарницата е должна до 30-иот ден во ме-
сецот да изврши царинење на V стоките што се пуш-
тени во слободен промет во изминатиот месец, ако 
декларацијата е поднесена во рокот од членот 202 
став 2 на Правилникот за спроведување на Царин-
скиот закон. 

13. Ако вредноста на стоките во консигнаци-
онен лагер се менува врз основа на договор (ме-
нување на вкупната вредност на стоките во кон-
сигнационен лагер) или врз основа на налог од 
странска фирма (менување на вредноста на одделен 
вид стоки во границите на вкупниот износ на 
вредноста на стоките во консигнационен лагер), 
држателот на консигнационен лагер е должен да 
и поднесе на царинарницата барање за одобрување 
на исправката на вредноста и кон барањето да ја 
приложи соодветната документација. 

По барањето од ставот 1 на оваа точка цари-
нарницата донесува писмено решение. 

Ако вредноста на стоките во консигнационен 
лагер се менува врз основа на договор, решението 
од ставот 2 на оваа точка царинарницата го при-
клучува кон решението за отворење на консигна-
ционен лагер, со тоа што држателот на консигна-
ционен лагер е должен заверениот препис на ре-
шението да им го достави на органите наведени 
во членот 132 од Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65). 

Ако вредноста на стоките во консигнационен 
лагер се менува врз основа на налог од странска 
фирма, држателот на консигнационен лагер е дол-
жен да изврши исправка на податоците за вред-
носта на стоките на соодветните листови на карто-
теките од точката 8 став 1 под 2 и 3 на ова упат-
ство и за тоа да и поднесе на царинарницата во 
рок од два дена од денот на примањето на реше-
нието од ставот 2 на оваа точка спецификација со: 

1) бројот и датумот на декларацијата по која 
се сместени во консигнационен лагер стоките чија 
вредност е исправена; 

2) броевите на листовите на кои е исправена 
вредноста на стоките; 

3) податоците за новата вредност на стоките. 
Спецификацијата од ставот 4 на оваа точка 

царинарницата ја приклучува кон третиот приме-
рок на декларацијата според која, стоките чија 
вредност е исправена се сместени во консигнаци-
онен лагер. 

14. Ако стоките од консигнационен лагер се 
враќаат во странство, држателот на консигнаци-
онен лагер е должен да и поднесе на надлежната 
царинарница барање за одобрување да може сто-
ките од консигнационен лагер да ги врати во 
странство. 

Кон барањето од ставот 1 на оваа точка држа-
телот на консигнационен лагер прилага специфи-
кација на стоките што сака да ги врати во стран-
ство. Спецификацијата се поднесува во два приме-
роци и мора да ги содржи сите податоци за стоките 
од соодветните листови на картотеките. 

По барањето од ставот 1 на оваа точка цари-
нарницата донесува писмено решение и по извр-
шениот преглед на стоките ја заверува поднесената 
спецификаци ј а. 

Пакувањето и затворањето на колегите со стоки 
што се враќаат во странство се вршат под царин-
ски надзор, а на колегите се става царинска 
пломба. 

Стоките што од консигнационен лагер се вра-
ќаат во странство и се упатуваат на излезната 
царинарница со царинска пропратница. 

Држателот на консигнационен лагер се раздол-
жува во своите картотеки за стоките што се вра-
ќаат во странство, врз основа на решението од 
царинарницата со кое е одобрено враќањето на 
стоките и врз основа на заверената спецификација. 

15. Ако стоки од консигнационен лагер му се 
продаваат на странски брод во домашна лука или 
на домашен брод кој сообраќа со странство, држа-
телот на консигнационен лагер е должен да и под-
несе на царинарницата во три примероци специфи-
кација на стоките со назначување на нивната вред-
ност во странски средства за плаќање, за секоја 
стока посебно, како и вкупната вредност. 

По извршениот преглед на стоките царинарни-
цата ја заверува спецификацијата односно става 
забелешка на сите три примероци на спецификаци-
јата за изнесувањето на стоки од складот, и задр-
жува еден примерок од спецификацијата, а сто-
ките ги спроведува на бродот. 

Ако стоките се упатуваат на брод што е во 
друга лука и на подрачје од друга царинарница, 
спецификацијата се составува во пет примероци, 
од кои упатната царинарница задржува еден при-
мерок, а на еден примерок го потврдува приемот 
на стоките и и го враќа на отпремната царинар-
ница. 

Држателот на консигнационен лагер е должен 
во рок од 15 дена од денот на заминувањето на 
странскиот брод од домашната лука или на домаш-
ниот брод што ги набавил стоките под услов да 
не може да ги употреби во домашна лука, да П 
поднесе на царинарницата извозна царинска декла-
рација во три примероци за вкупната количина 
на стоките ш^о му се продадени на бродот, со спе-
цификација на продадените стоки и со пријава за 
извозот на стоки. ^ 

Увозното царинење на стоките што се прода-
дени од консигнационен лагер на домашен брод 
кој сообраќа со странство заради потрошувачка во 
домашна лука, треба да се изврши во рок од 15 
дена од денот на заминувањето на' бродот од до-
машната лука. 

16. Упатувањето на стоките во друг консигна-
ционен лагер на ист држател се врши под условите 
од точката 14 на ова упатство, со тоа што царинар-
ницата во тој случај не мора да врши преглед на 
стоките. 

Приемната царинарница ја известува упатната 
царинарница за тоа дека ги примила стоките што 
според царинската пропратница се испратени од 
еден консигнационен лагер на ист држател во друг 
консигнационен лагер. 

Ако обата консигнациони лагери се на ист 
држател во исто место, упатувањето на стоките се 
врши врз основа на заверена спецификација на 
стоките и решението на царинарницата со кое се 
одобрува упатувањето на стоките. 

17. Пренесувањето на стоките од консигнаци-
онен лагер во царински магацин или царинско сто-
вариште се врши на начинот пропишан за враќање 
на стоките во странство (точка 14), со тоа што, по 
правило, во тој случај не се испоставува царинска 
пропратница. Во такви случаи^ спецификацијата 
мора да содржи, покрај податоците од точката 14 
на ова упатство, и податоци за бројот и тежината 
на колетите и за ставеното царинско обележје на 
колегите. Тие податоци ги внесува во специфика-
цијата царинарницата што вршела преглед на 
стоките. 

Царинската пропратница се испоставува само 
кога консигнациониот лагер не е во местото во кое 
се н^оѓа царинскиот магацин или царинското сто-
вариште во кое се пренесуваат стоките. 

Држателот на консигнационен лагер ги раздол-
жува своиве каптотеки врз основа на решение од 
царинарницата и заверена спецификација. 
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Царинарницата во чиј магацин или стовариште 
се пренесени стоките од консигнационен лагер по-
стапува со тие стоки на начинот пропишан за сто-
ките увезени од странство. 

18. Ако стоки од консигнационен лагер треба 
да бидат изложени на саеми, изложби и сл., држа-
телот на консигнационен лагер е должен на над-
лежната царинарница да,н поднесе писмено барање 
за одобрение да може стоки од консигнационен ла-
гер да изложи на саеми и изложби, со специфика-
ција на стоките во два примероци. Еден примерок 
на спецификацијата ги придружува стоките, а дру-
гиот останува кај царинарницата. 

Во овој случај царинарницата не мора да врши 
преглед на стоките, т у к у изнесувањето на стоките 
од консигнационен лагер се врши врз основа на 
писмено решение од царинарницата и заверена 
спецификациј а. 

19. Редовниот преглед на консигнационен лагер 
надлежната царинарница го врши најмалку еднаш 
годишно, а вонреден — по потреба, за што соста-
вува записник. Еден примерок од записникот ца-
ринарницата му доставува на држателот на кон-
сигнационен лагер. 

Ако при прегледот се утврди кусок на стоки 
сместени во консигнационен лагер, или дека тие 
стоки се употребени за други цели, а не за оние 
поради кои се увезени и сместени во консигнаци-
онен лагер, против држателот на консигнациониот 
лагер царинарницата ќе поведе прекршочна пос-
тапка поради прекршокот од членот 151 точка 5 
на Царинскиот закон. 

20. Царинарницата води: 
1) збирен картон од точката 8 став 1 под 1 на 

ова упатство; 
2) контролник на декларациите за сместување 

на стоките во консигнационен лагер; 
3) контролник на декларациите за царинење на 

стоките продадени од консигнационен лагер; 
4) регистар на заверените листови на карто-

теката од точката 8 став 1 под 2 на ова упатство. 
Во регистарот на заверените листови на кар-

тотеките се заведуваат барањата за заверка на ли-
стовите на картотеките, и тој ги содржи следните ру-
брики: реден број, датум, фирма на подносителот 
на барањето, број на парчињата на заверените ли-
стови, редни броеви на заверените листови, потпис 
на лицето што ги заверило листовите и потпис на 
примателот на заверените листови. 

21. Два примероци на декларацијата, два при-
мероци на увозната царинска декларација за де-
финитивно царинење и два примероци на извозната 
царинска декларација остануваат - кај царинарни-
цата, а по еден примерок останува кај држателот 
на консигнациониот лагер. 

22. Состојбата на стоките во консигнациониот 
лагер затечена на 31 декември 1964 година, треба 
да се пренесе во картотеките од точката 8 став 1 
под 1, 2 и 3 на ова упатство до 1 јули 1965 година. 

23. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за царин-
скиот надзор над стоките во консигнационен лагер 
и за царинењето на таквите стоки („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 4/63 и Т/63). 

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

Бр. 212/1 
12 април 1965 година 

Белград 

Директор 
на Управата за царини на СФРЈ, 

Милован Ѓокановиќ, с. р. 

402. 

О Б Ј А В А 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА ИМИ-
ЊАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ ЗА 
СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИ-
НА ИЗБРАНИ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ И ПОВ-
ТОРНИТЕ ИЗБОРИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СОБРА-
НИЈА, КАКО И ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ВО КОИ 

ТИЕ КАНДИДАТИ СЕ ИЗБРАНИ 

Врз основа на членот 104 став 1 во врска со 
членот 155 од Законот за изборот на сојузните 
пратеници („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63 и 
46/64), Сојузната изборна комисија ги 

О Б Ј А В У В А 
ИМИЊАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ 
ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА ИЗБРАНИ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ И 
ПОВТОРНИТЕ ИЗБОРИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СО-
БРАНИЈА, КАКО И ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ВО 

КОИ ТИЕ КАНДИДАТИ СЕ ИЗБРАНИ 

Општинските изборни комисии за избор на со-
јузни пратеници утврдија врз основа на изборните 
акти дека на 23 април 1965 година во општинските 
собранија на подрачјето на Изборната единица 
Сисак (дополнителни избори), а на 28 април 1965 го-
дина во општинските собранија на подрачјата на 
изборната единица Гњилане и Урошевац (повторни 
избори), се избрани следните кандидати за прате-
ници за Сојузниот собор на Сојузната скупштина, 
и тоа: 

1. Изборна единица 39 — Сисак: 
кандидат Кнебл инж. Фрањо, од Загреб; 
2. Изборна единица 115 — Гњилане: 

кандидат Ѓорѓевиќ Светозар, од Приштина; 
3. Изборна единица 120 — Урошевац: 

кандидат Рамадани Јајуш, од Урошевац. 

Бр. НО 
29 април 1965 година 

Белград -V 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Заменик претседател, 
Мирко Гвозденовиќ, с. р. Владо Вуксановиќ, с. р. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени 
и дополненија на Законот за осигурителните заводи 
и заедниците на осигурувањето, кој е објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, се поткраднале 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ЗАКОНОТ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ЗАВОДИ И ЗА-

ЕДНИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО 

Во членот 9 став 3 наместо зборот: „осигурени-
ците" треба да стои: „осигурувањето". 

Во членот 38 наместо - зборовите во заграда: 
„чл. 8, 16 и 23" треба да стои: „чл. 10, 18 и 26", 

Од Законодавно-правната комисија на Сојузна-
та скупштина, Белград, 20 април 1965 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за задолжи-
телно осигурување имот и лица, КОЈ е објавен во 
„Службен лист на СФРЈ"., бр. 15/65, се поткраднале 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ ИМОТ И ЛИЦА 

Во членот 8 став 1 во точката 12 наместо збо-
ровите: „друга пловидба" треба да стои: „долга 
пловидба". 

Во членот 8 став 3 по зборовите: „оперативни 
брегови" треба да се додадат запирка и испуштени-
от збор: „лукобрани", а по зборовите: „оперативни 
површини во" треба да се додадат зборовите: „лу-
ки и." 

Од Законодавно-правната комисија на Сојузна-
та скупштина, Белград, 20 април 1965 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Основниот закон за 
премерот и катастарот на земјиштето, кој е обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бр, 15/65, се пот-
п а д н а л е долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕМЕРОТ 

И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО 

Во членот 11 во четвртиот ред наместо зборот: 
„преведувањата" треба да стои: „спроведувањата". 
Во петтиот ред наместо зборот: „премери" треба да 
стои: „промени". 

Во членот 12 став 1 наместо зборовите: „за 
промените" треба да стои: „промените". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 20 април 1965 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени 
и дополненија на Законот за Југословенската лота-
рија, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65, 
се поткраднала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА 

Во членот 5 во ставот 1 во првиот ред наместо 
бројот: „13" треба да стои бројот: „23". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 21 април 1965 година/ 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Основниот закон за 
претпријатијата, кој е објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/65, се поткраднале грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

1. Во членот 35 став 2 во првиот ред наместо 
зборовите: „Фабриките и погоните" треба да стои: 
„Фабриките, погоните и работните единици", во 
петтиот и шестиот ред наместо зборовите: „Фабрики 
односно погони" треба да стои: „фабрики, погони 
односно работни единици", а во шестиот ред наме-
сто зборовите: „фабриката односно погонот" треба 
да стои: „фабриката, погонот односно работната 
единица". 

Во третиот став од истиот член по зборот: 
„предвиди" треба да се додаде зборот: „само". 

2. Во членот 48 став 2 се бришат зборовите: „из-
двојување дел од составот на претпријатие". 

3. Во членот 77 став 4 наместо зборовите: „општ 
акт" треба да стои: „општи акти". 

4. Во членот 84 став 4 по зборот: „изборот," тре-
ба да се додадат зборовите: „општинското собрание 
ќе определи повторно присилна управа а". 

5. Во членот 153 став 7 по зборот: „изборот," 
треба да се додадат зборовите: „општинското собра-
ние ќе определи повторно присилна управа а". 

6. Во членот 199 став 3 наместо зборовите: „ста-
вот 1" треба да стои: „ставот 2". 

7. Во членот 227 став 3 во третиот ред пред 
зборовите: „во случајот" треба да се додаде збо-
рот: „а". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 22 април 1965 година. 

Р Е Ш Е Њ А 
Врз основа на членот 46 од Законот за органи-

зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СЕКРЕ-
ТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста потсекретар во 
Секретаријатот за закондовство и организација на 
Сојузниот извршен совет др Никола Балог, поради 
одење на друга должност. 

Б. бр. 95 
16 април 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Четврток, 29 април 1965 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 



Страна 910 - Број 20 

Врз основа на членот 43 став 3 од Законот за 
организацијата и работата на СОЈУЗНИОТ извршен 
совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

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

БУЏЕТ И ОПШТИ РАБОТИ ВО СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За секретар за сојузен буџет и општи работи 
во Сојузниот извршен совет се назначува Вуксан 
Љумовиќ, досегашен потсекретар во поранешниот 
Сојузен секретаријат за буџет и организација на 
управата. 

Б. бр. 96 
16 април 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

С Л У Ж Б Е Н Л И С Т Н А С Ф Р Ј Четврток, 29 април 1965 

Врз основа-на членот 43 став 3 од Законот за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВ-

СТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА ВО СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За секретар за законодавство и организација во 
Сојузниот извршен совет се назначува Миленко 
Кангрга, досегашен секретар на Сојузната скуп-
штина. 

Б. бр. 98 
23 април 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

мошник секретар во поранешниот Сојузен секре-
таријат за општи стопански работи. 

16 
Б. бр. 97 

април 1965 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во Сојузниот завод за стопанско 
планирање се назначува Јоже Закоњшек, директор 
на Републичкиот завод за стопанско планирање на 
СР Словенија. 

Б. бр. 86 
7 април 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 46 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр? 19/65), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СЕКРЕ-
ТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За потсекретар во Секретаријатот за законо-
давство и организација на Сојузниот'извршен совет 
се назначува Милан Михајловиќ, досегашен по-

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во Сојузниот завод за стопанско 
планирање се назначува Душан Анакиоски, заме-
ник директор на Републичкиот завод за стопанско 
планирање на СР Македонија. 

Б. бр. 87 
7 април 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р 

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во Сојузниот завод за стопанско 
планирање се назначува Михајло Буковиќ, помош-
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ник секретар во досегашниот Сојузен секретаријат 
за општи стопански работи. 

Б. бр. 88 
7 април 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во Сојузниот завод за стопанско 
планирање се назначува Вуко Меденица, досегашен 
советник на генералниот директор на Сојузниот за-
вод за стопанско планирање. 

Б. бр. 89 
7 април 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН 
ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАН-

СКО ПЛАНИРАЊЕ 

За помошник генерален директор во Сојузниот 
завод за стопанско планирање се назначува Брана 
Шекариќ, досегашен секретар на истиот Завод. 

Б. бр. 90 
7 април 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. -
Петар Стамболиќ, с. р 

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ 
I 

За директор во Сојузниот завод за стопанско 
планирање се назначува Берислав Шефер, досега-

шен советник на генералниот директор на Сојузни-
от завод за стопанско планирање. 

Со ова се заменува решението на Сојузниот из-
вршен совет В бр. 47 од 22 III 1965 година. 

Б бр 94 
7 април 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Бо-
сне и Херцеговине" во бројот 1 од 18 јануари 1965 
година не објавува правни прописи. 

Во бројот 2 од 23 јануари 1965- Година објавува: 
Упатство за измена и-дополнение на Упатството 

за полагање стручни и дополнителни испити за зва-
њата воспитувач, учител, стручен учител, настав-
ник и професор на средни училишта; 

Одлука за височината на придонесот во 1965 
година за здравствено осигурување на членови на 
потесно семејство на Југословенски државјани кои 
во странство стапиле во работен однос по основот 
на меѓународен договор или по одобрение од над-
лежниот орган, а не се осигурени според Законот 
за здравственото осигурување; 

Одлука за основните стопи на придонесите во 
1965 година за инвалидско и пензиско осигурување, 
додаток на деца и запослување работници — југос-
ловенски државјани кои врз основа на меѓунаро-
ден договор или по одобрение од надлежните ор-
гани стапиле во странство во работен однос, во зе-
мја со која СФР Југославија нема склучено договор 
за социјално осигурување, а се осигурени според 
југословенските прописи за социјалното осигуру-
ваање; V 

Одлука за пресметување и плаќање на придо-
несот за здравствената заштита на уживателите на 
пензии за 1965 година; 

Измени во пречистениот список на постојаните 
судски толкувачи. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Републи-
ка Македонија" во бројот 44 од 31 декември 1964 
година објавува: 

Заков за престанок на важењето на Законот за 
постапката за поправка на објекти од општествен 
стандард оштетени од земјотресот во Скопје: 

Одлука за привремено финансирање, на потре-
бите на Социјалистичка Република Македонија за 
периодот јануари—март 1965 година; 

Одлука за именување членови на Републичка 
изборна комисија за спроведување на изборите за 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија; 

Одлука за именување членови на Републичка 
изборна комисија за избор на одборници на општин-
ските собранија; 

Резолуција за изготвување Општествен план на 
Социјалистичка Република Македонија за перио-
дот од 1964—1970 година; 
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Препорака за порационално искористување на 
пасиштата; 

Препорака за отстранување причините за вос-
питната запуштеност на децата и младината и суз-
бивање на малолетниот криминал; 

Одлука за овластување на општинските собра-
нија да ги пропишуваат количините на ракија кои 
се ослободуваат од плаќање данок на промет; 

Решение за изменување на Решението за уки-
нување на вишите економски школи во Тетово и 
Куманово; 

Решение за разрешување и назначување дире-
ктор на Институтот за национална историја во Ско-
пје: 

Решение за разрешување на директорот на Ин-
ститутот за фолклор во Скопје; 

Решение за назначување вршител на должно-
ста директор на Институтот за фолклор во Скопје; 

Решение за разрешување на управителот на 
Специјалната болница за белодробна туберкулоза 
во с. Јасеново, Титовелешка околија и за назначу-
вање вршител на должноста управител; 

Решение за разрешување и именување член на 
Републичката арбитражна комисија; 

Решение за именување претседател и членови 
на Републичката комисија за преглед на филмови; 

Одлука за изменување и дополнување на Од-
луката за условите и начинот под кои ќе се даваат 
кредити од средствата предвидени во член 10 од 
Законот за насочување и употреба на средствата 
на Републиката 

Во бројот 1 од 14 јануари 1965 година објавува: 
Уредба за условите и начинот на користењето 

на патничките автомобили во општествена сопстве-
ност за службени потреби на републичките држав-
ни органи; 

Одлука за одредување бројот на судиите на оп-
штинските судови во Социјалистичката Република 
Македонија. 

Во бројот 2 од 25 јануари 1965 година објавува: 
Уставен закон за измени на Уставот на Соци-

јалистичка република Македонија; 
Закон за изменување и дополнување на Устав-

ниот закон за спроведување на Уставот на Соци-
јалистичка Република Македонија; 

Закон за подрачјата на општините во Соција-
листичка Република Македонија; 

Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за избор на пратеници на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија; 

Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за избор на одборници на општинските и око-
лиските собранија. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службен гласник на Социјалистичка Републи-
ка Србија во бројот 43 од 18 декември 1964 година 
објавува: 

Одлука за условите под кои од средствата на 
Републичкиот инвестиционен фонд ,ќе се кредити-
ра ат пречекорувањата во трошоците на инвестици-
оната изградба; 

Одлука за доделување новогодишна награда на 
службениците и работниците на републичките др-
жавни органи; 

Одлука за најмалиот износ на надоместокот на 
трошоците за исхрана и сместување на осигурените 

лица за време на патување и престој во друго место 
во врска со остварувањето здравствена заштита; 

Одлука за најмалиот износ на надоместокот на 
трошоците за закоп на осигурено лице. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

390. Указ за прогласување на Законот за до-
полнение на Законот за стопанско-план-
ските мерки во 1965 година — — — — 901 
Закон за дополнение на Законот за сто-
панско-планските мерки во 1965 година 901 

391. Указ за прогласување на Законот за до-
полнение на Законот за нормите на амор-
тизацијата на основните средства на сто-
панските организации — — — — — 901 
Закон за дополнение на Законот за нор-
мите на амортизацијата на основните 
средства на стопанските организации — 901 

392. Указ за прогласување на Законот за про-
гласување на деветти мај — Денот на по-
бедата за државен празник — — — — 902 
Закон за прогласување на деветти мај — 
Денот на победата за државен празник 902 

393. Одлука за разрешување и именување со-
јузни функционери - — — 902 

394. Одлука за именување заменик претседа-
тел на Сојузниот совет за координација 
на научните дејности — — — — — 902 

395. Одлука за разрешување на судија на 
Врховниот суд на Југославија — — — 902 

396. Одлука за разрешување и именување се-
кретар на Сојузната скупштина — — -903 

397. Одлука за утврдување на процентите за 
распределба на приходот на Југословен-
ската лотарија — — — — — — — 903 

398. Правилник за доделување Тринаесетто-
мајски награди — — — — — — — 903 

399. Наредба за измени на Наредбата за ви-
сочината на износот на странска валута 
од кој не се плаќа придонес од личниот 
доход од работен однос — — — — — 904 

400. Упатство за поблиските услови и начи-
нот на користење на средствата:"од сојуз-
ниот буџет за 1965 година за геолошко-
рударски истражни работи — — — — 904 

401. Упатство за царинскиот надзор над сто-
ките во консигнационен лагер и за ца-
ринењето на таквите стоки — — — 906 

402. Објава на Сојузната изборна комисија на 
имињата на кандидатите за пратеници за 
Сојузниот собор на Сојузната скупштина 
избрани на дополнителните и повторните 
избори во општинските собранија, како и 
изборните единици во кои тие кандидати 
се избрани' — — — — — -г- — — 908 

Исправка на Законот за измени и допол-
4 ненија на Законот за осигурителните за-

води и заедниците на осигурувањето — 909 
Исправка на Законот за задолжително 

осигурување имот и лица — — — — 909 
Исправка на Основниот закон за преме-

рот и катастарот на земјиштето — — 909 
Исправка на Законот за измени и допол-

ненија на Законот за Југословенската 
лотарија — — - — — — — — 1 909 

Исправка на Основниот закон за претприја-
тијата — — — — — — — — — 909 
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