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Врз основа на членот 5 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за средствата на стопан-
ските организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/67) Законодавно-правната комисија на Сојузната 
скупштина, на својата седница од 9 ноември 1967 
година, го утврди долу изложениот пречистен текст 
на Законот за средствата на стопанските органи-
зации. 

Пречистениот текст на Законот за средствата на 
стопанските организации го опфаќа Законот за 
средствата на стопанските организации (Пречистен 
текст) — („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61 и 
неговите измени и дополненија објавени во „Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 30/62 и 53/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/65, 56/65, 29/66, 1/67, 7/67 и 
31/67), во кои е означено времето на нивното вле-
гување во сила односно денот на почетокот на нив-
ното применување. 

АС бр. 843 
9 ноември 1967 година 

Белград -
Го заменува претседател от 
на Законодавно-правната 

комисија 
член на Комисијата, 
Зоран Полин, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

(Пречистен текст) 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Стопанските организации го користат земјиш-

тето, рудите, водите и другите природни богатства 
под условите утврдени со посебен закон. 

Член 2 
Со давањето на средства на стопанска органи-

зација според кој и да е основ, никој не може да се 
здобие со право за вршење распределба на доходот 
на стопанската организација, ниту со други права 
во управувањето на стопанската организација. 

Член 3 
Средствата што стопанската организација ги 

издвојува од доходот за проширување на матери-
јалната основа на својата дејност и за задоволува-
ње на други потреби, како и средствата со кои ќе 
се здобие врз основа на кредити или други кредит-
ни работи или сто други основи предвидени со овој 
закон, ги сочинуваат средствата на стопанската ор-
ганизација што ги користи и. со нив располага таа 
согласно ^со законите ^општествените планови. 

Средствата ипо стопанската организација ги из-
двојува од доходот за проширувањето на материјал-
ната основа на својата дејност и за задоволување 
на други потреби, како и средствата со кои ќе се 

здобие без обврска за враќање, таа ги распоредува 
во своите фондови според одредбите од овој закон. 

Средствата со кои стопанската организација ќе 
се здобие врз основа на кредити и други кредитни 
работи, стопанската организација не ги распоредува 
во своите фондови, но ги користи според нивната 
намена. 

Член 4 
Средствата што ги создала со својата дејност 

или со кои се здобила врз основа на кредити и други 
кредитни работи или по Други основи предвидени 
со овој закон (член 3 став 1), стопанската органи-
зација има право да ги користи (право на користе-
ње) согласно со одредбите на овој закон. 

Правото на користење опфаќа и право за рас-
полагање со средствата вклучувајќи го и обедину-
вањето на средства заради остварување заеднички 
деловни цели. 

Член 5 
Стопанската организација има право на законска 

заштита од каква и да е повреда на правото на 
користење на средствата. 

Член 6 
Стопанската организација е должна правото на 

користење да го врши со вниманието на добар сто-
панственик. 

Член 7 
Како стопански организации' во смисла на овој 

закон се подразбираат и другите организации кои 
според принципите на стопанска™ работење редов-
но и трајно остваруваат доход, ако со сојузни про-
писи не е определен посебен начин за финансирање. 

Како организации во смисла на овој закон се 
подразбираат и сите задруги што вршат стопанска 
дејност. 

Приватните дуќани не се сметаат за стопански 
организации во смисла на овој закон. 

Правата што со овој закон му се дадени на ра-
ботничкиот совет на претпријатието ги вршат во 
другите стопански организации нивните највисоки 
органи на управувањето. 

Член 8 
Одредбите на овој закон се однесуваат и на јав-

ните патишта ако со посебен закон не е определено 
поинаку. 

И. РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА И ФОРМИРАЊЕ 
НА ФОНДОВИТЕ 

1. Распределба на доходот 
Член 9 

Стопанска организација го распределува дохо-
дот на лични доходи на работниците и на фон-
дови. 

Распределбата на доходот на лични доходи на 
работниците и на фондови стопанската организација 
ја врши по основите и мерилата што ги утврдува 
самостојно. 

Основите и мерилата за распределба на дохо-
дот стопанската организација ги утврдува со ста-
тутот или друг општ акт (општ акт за распределба 
на доходот). 
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Член 10 
Со општиот акт за распределба на доходот, по-

крај основите и мерилата за распределба на дохо-
дот на лични доходи на работниците и на фондови, 
се утврдуваат и принципите за распределба на сред-
ствата за лични доходи на работниците. 

Со општиот акт за распределба на доходот мо-
ж е да се предвиди во кои случаи и под кои услови 
работничкиот совет на стопанската организација 
може да отстапи од утврдените основи и мерила 
при распределбата на доходот. 

Член 11 
Со општиот акт за распределба на доходот се 

утврдуваат правата на погоните, на економските и 
други работни единици на стопанската организаци-
ја во поглед на распределбата на доходот. 

Со овој општ акт можат да се предвидат осно-
вите и мерилата за утврдување на резултатот од 
стопанисувањето на единиците од Ставот 1 на овој 
член и за распределба на доходот во целина на тие 
единици или делот од доходот наменет за лични до-
ходи на работниците на тие единици и делот за 
фондови или само делот наменет за лични доходи. 

Основите и мерилата за распределба на дохо-
дот на единиците и во рамките на единиците можат 
да бидат единствени за стопанската организација 
како целина или различни за одделни единици. 

Основите и мерилата за, распределба на дохо-
дот што им припаѓа на одделни единици ги утврду-
ва работничкиот совет на стопанската организација 
или работничкиот совет на единицата самостојно 
или во согласност со работничкиот совет на стопан-
ската организација, според одредбите на општиот 
акт за распределба на доходот. 

Член 12 
При утврдувањето на основите и мерилата за 

распределба на доходот стопанската организација е 
должна да постапи со внимание на добар стопан-
ственик. 

Re се смета дека стопанската организација по-
стапува со внимание на, добар стопанственик особе-
но ако основите и мерилата за распределба на до-
ходот ги утврди така што cbнивната 'примена* трај-
но ' Да се обезбедуваат средствата за проширување 
ва материјалната основа на нејзината дејност, како 
и средствата за лични доходи на работниците и за 
задоволување на други, „потреби да се издвојуваат 
во согласност со резултатите од стопанисувањето на 
стопанската организација остварени со залагањето 
на работниот колектив. 

При утврдувањето на основите и мерилата за 
распределба на доходот стопанската организација 
ќе води сметка за односот на своите резултати од 
стопанисувањето спрема условите и резултатите од 
^Стопанисувањето на други стопански организации. 

Член 13 
Со цел за усогласување на својата политика на 

распределбата на доходот стопанските 'организации 
можат да се спогодат за начелата што ќе им слу-
жат ttpto Утврдувањето на основите и мерилата за 
распределба на доходот. 

Член 14 v 
Општиот акт за распределба на доходот го до-

несува работничкиот совет на стопанската органи-
зација. 

Во тој општ акт работничкиот совет ќе одлучи 
за денот на почетокот на применувањето на општиот 
QKT. . • 

Одредбата на ставот 2 од овој член важи и-за 
општиот акт за измени и дополненија на општиот 
акт за распределба на доходот. 

Член 15 
Работничкиот совет е должен предлогот на оп-

штиот акт за распределба на Доходот да им го стави 
на увид на работниците најмалку 15 дена пред из-
несувањето на седница заради неговото донесување. 

: Забелешките и предлозите ,од работниците на 
предлогот џџ општиот акт.за. распределба -на дохо* 
дот работничкиот соае?п должен да-и* разгледа и 
џо нив да заземе .став* 

Член 16 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

стопанската гранка на која стопанската организа-
ција и припаѓа може да бара од стопанската орга-
низација таа да му го достави општиот акт за 
распределба на доходот, заради изнесување на раз-
гледување пред општинското собрание. 

Член 17 
Општинското собрание може да стави забелешки 

на општиот акт за распределба на доходот односно 
да им дава препораки на стопанските организации, 
ако смета дека основите и мерилата определени во 
општиот акт не се во согласност со економската по-
литика изразена во општествените планови и про-
писи. 

Член 18 
Забелешките и препораките од општинското со-

брание како и од собранието на пошироката опште-
стЕено-политичка заедница работничкиот совет е 
должен да ги земе во разгледување и за својот став 
да го извести општинското собрание односно собра-
нието на пошироката општествено-политичка заед-
ница во рок од 30 дена од денот на приемот на за-
белешките односно препораките. 

Забелешките и препораките од ставот i ва овој 
член мораат да им се соопштат на работниците на 
стопанската организација. 

Ако стопанската организација во својот состав 
има организациони единици во кои се формирани 
органи на работничкото управување, забелешките и 
препораките од ставот 1 на овој член мораат да им 
се соопштат на тие органи. 

При разгледувањето на забелешките и препора-
ките од ставот 1 на овој член работничкиот совет е 
должен да го разгледа мислењето на работниците на 
стопанската организација односно на органите на 
управувањето на организационите единици. 

Член 19 
, . Конечната, ^распределба на доходот .на лични, 

дохрди на, работниците. и на фондови се. врши .со, 
завршната сметка на стопанската организација. 

Член 20 
Остварениот доход во текот на годината стопан-

ската организација може, до донесувањето' на завр-
шната сметка, да го користи за исплатување на лич-
ните доходи на работниците врз основа на перио-
дичните пресметки и" за исплатување на Придоне-
сите што се плаќаат според личните доходи, како 
и за обртни средства. -

Остатокот од остварениот доход во текот на го-
дината, кој не се користи за целите од ставот 1 на 
овој' член, стопанската организација може да го др-
жи на посебна сметка ка ј Службата на општестве-
ното книговодство. 

2. Формирање на фондовите 

, Член 21 
Делот на доходот издвоен за фондовите работ-

ничкиот совет го распоредува во одделни фондови 
на стопанската организација. 

Стопанската организација ги има следните фон-
дови: 

1) деловен фонд; 
2) резервен фонд; 
3) фонд за заедничка потрошувачка. 

Член 22 
Паричните средства со кои стопанската органи-

зација" ќе се здобие врз основа на актот за нејзи-
ното основање или по пат • на дотација односно 
санација, се распоредуваат во личните доходи на ра-
ботниците и вр фондовите на стопанската организаци-
ја од членот 21 .иа. овој-закон според намената опре-
делена во актот за.основање, дотација или санација 

Ако во актот одетавот 1. на.овој член не е опре-
делена намената, овие. средства .влегуваат во, вкулг. 
Илот приход на стопанската организација.. . . . 
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' Член 23 
Предметите со кои стопанската организација ќе 

се здобие врз основа на актот за основање или врз 
основа на договор за пренос на средствата без на-
доместок, влегуваат во фондовите на стопанската 
организација од членот 21 од овој закон, според 
намената определена во актот односно договорот. 

Ако со актот или со договорот не е определена 
намената на предметите, работничкиот совет на 
стопанската организација определува во кој од фон-
довите ќе се внесат овие предмети. 

Член 24 
Стопанската организација внесува во деловниот 

фонд дел од вкупниот приход што му одговара на 
износот на обврските спрема општествената заедни-
ца од кои според овој закон или според посебни 
прописи на Сојузната скупштина е ослободена, со 
тоа тој дел на вкупниот приход да го внесе во сво-
ите фондови. 

Член 25 
Стопанската организација што ќе оствари до-

ход во. износ поголем од износот на исплатените 
лични доходи на работниците е должна да го из-
двои во резервниот фонд најмалку оној дел од до-
ходот над исплатените лични доходи што му одго-
вара на износот од 2% од обртните средства со кои 
располагала во годината за која се врши распредел-
бата на доходот. 

Кога вкупните средства на резервниот фонд ќе 
бидат остварени во височина од 10% од просечниот 
износ на обртните средства со кои стопанската ор-
ганизација располагала за последните три години, 
престанува обврската за уплатување во резервниот 
фонд. 

Ако средствата ка резервниот фонд се намалат 
под износот предвиден во ставот 2 од овој член, на-
станува обврска за издвојување во резервниот фонд 
до остварувањето на предвидениот износ. 

Не се смета за обртни средства, во смисла на 
ставот 1 од овој член, износот што го добила сто-
панската организација како кредит со цел за про-
дажба на свои производи односно за вршење услуги 
на кредит. 

Член 26 
За стопанските организации од определени деј-

ности кај кои, поради општите услови на работењето 
и движењето на пазарот, постои потреба од поголе-
ми резервни средства, сојузниот секретар за фи-
нансии, во согласност со Сојузниот извршен совет, 
може да определи повисока стопа на минимално 
издвојување за резервниот фонд односно поголем 
износ на резервниот фонд. 

Член 27 
Стопанските организации во смисла на членот 

25 став 1 од овој закон не се должни да внесуваат 
во резервниот фонд износ поголем од 50% од делот 
на доходот над износот на исплатените лични до-
ходи на работниците. " 

Член 28 
По издвојувањето на делот од доходот за резер-

вниот фонд стопанската организација е должна да 
издвои определен дел во резервниот фонд на оп-
штината односно во резервниот фонд на републи-
ката. 

Височината на издвојувањето на делот од до-
ходот за резервните фондови од ставот 1 на овој 
член ќе се определи со посебен сојузен закон. 

Член 29 
Стопанската организација може од доходот да 

внесува во својот резервен фонд и поголем износ 
на средствата од износот на кој е обврзана според 
одредбите од овој закон. 

Член 30 
Средствата на резервниот фонд можат да се 

пренесуваат во деловниот фонд само во смисла на 
одредбите од чл. 76 и 78 од овој закон. 

Средствата »а фондот на заедничката потрошу-
вачка можат да се пренесуваат во деловниот фонд 
и во резервниот фонд. 

Средствата на резервниот фонд во смисла на 
членот 29 од овој закон стопанската организација 
може да ги внесува во сите фондови. 

За преносот на средствата од еден фонд во друг 
во смисла на ст. 1 до 3 од овој член решава работ«« 
ничкиот совет на стопанската организација. 

Член 31 
Од средствата на своите фондови стопанските 

организации мораат да создаваат заеднички фон-
дови под условите предвидени со посебен сојузен 
закон. 

3. Распоред на средствата од кредитите и од други 
кредитни работи 

Член 32 
Средствата со кои ќе се здобие врз основа на' 

кредит и други кредитни работи стопанската орга-
низација ги користи според намената, согласно со 
законските прописи и со договорот. Согласно со тоа 
стопанската организација ги распоредува средства-
та во: 

1) основни средства; 
2) обртни средства; 
3) средства за заедничка потрошувачка. 

Член 33 
Отплатата на средствата со кои се здобила врз 

основа на кредит или врз основа на други кредитни 
работи, стопанската организација ја врши од основ-
ните средства и од обртните средства или од сред-
ствата на заедничката потрошувачка, според наме-
ната за која кредитот или кредитната работа el 
склучена. 

III. НАМЕНА И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА' 

1. Заеднички одредби 

Член 34 
Стопанската организација е должна основните 

средства, обртните средства, средствата на резер-
вниот фонд и средствата на заедничката потрошу* 
вачка да ги користи согласно со нивната намена. 

Член 35 
Стопанската организација како добар стопан-

ственик во смисла на членот 6 од овој закон: 
— презема потребни мерки за обезбедување и 

соодветно сместување на предметите; 
— ги осигурува предметите; 
— обезбедува стручно и грижливо техничко ра-

кување со предметите. 
Стопанските организации се должни да ги одр-

жуваат предметите што сочинуваат обртни средства 
и редовно да вршат текушто и инвестиционо одржу-
вање на предметите што сочинуваат основни сред-
ства и предметите што сочинуваат средства на заед-
ничката потрошувачка 

Член 36 
Со посебни прописи на сојузниот секретар од-

носно на републичките секретари во чија надлеж-
ност спаѓа односната стопанска дејност може да се 
предвиди работата во одделни погони да може да 
ја раководи или на одделни постројки да може да 
работи само лице со определени технички квали-
фикации. 

Член 37 
Стопанската организација самостојно одлучува 

за осигурување на предмети што сочинуваат основ-
ни средства, обртни средства и средства на заеднич-
кава потрошувачка. 

Член 3« 
Стопанските организации можат да ги користат 

средствата на деловниот фонд за заеднички вложу-
вања во предмета што сочинуваат основни средства 
односно обртни средства. 



Старана 208 — Број 10 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 13 MaipT 1968 

Предметите што се заеднички основни средства 
односно обртни средства сочинуваат основни сред-
ства односно обртни средства на стопанските орга-
низации што вршат вложување — во височина на 
вредноста на вложените средства. 

Обврските спрема општествената заедница, како 
и обврската на плаќање амортизација, за предме-
тите во кои е извршено заедничко вложување ги из-
вршува секоја стопанска организација односно за 
дејностите што таа ги врши за делот што го вло-
жила, а според прописите што важат за односната 
стопанска организација. 

Член 39 
Со прописи на Сојузната скупштина можат сто-

панските организации да се ограничат во користе-
њето на средствата и фондовите, согласно со оп-
штествените планови и со движењата во стопан-
ството. 

Член 40 
Стопанските организации се должни да водат 

евиденција за состојбата и за промените на вред-
н о с т на сите средства според важечките прописи. 

2. Основни средства 

Член 41 
Основните средства на стопанската организаци-

ја се состојат од предмети и права што ги сочину-
ваат основните средства, како и од парични средства 
наменети за прибавување на тие предмети и права. 

Член 42 
Основните средства ги сочинуваат следните 

предмети: 
1) орудијата за работа, 
2) градежните објекти од стопански карактер, 
3) долгогодишните насади, 
4) основното стадо. 
Како основни средства во смисла на овој закон 

се сметаат и земјиштата што служат за стопански 
цели, шумите и шумските земјишта. 

Во основните средства влегуваат и предметите 
од ставот 1 на овој член што се во изградба или 
изработка, правата стечени во врска со изградбата 
или со изработката на тие предмети, како и ос-
новачките вложувања. 

Основните средства ги сочинуваат и патентите и 
лиценците. 

Член 43 
Орудие за работа во смисла на овој закон сочи-

нуваат машините, уредите, алатите, транспортните 
средства, како и погонскиот и деловниот инвентар. 

Член 44 
Во основно стадо спаѓа сиот добиток, освен до-

битокот на гоење. 
Член 45 

Основачки вложувања се вложувања ка ј ново-
основани стопански организации односно новоиз-
градени погони нужни за изградба на претпријатија 
односно погони, кои не се составен дел од набав-
ната цена на одделни предмети што сочинуваат ос-
новни средства. 

Основачки вложувања се особено: трошоците на 
режијата на претпријатието односно погонот во из-
градба, трошоците за студии и истражувања од општ 
карактер, трошоците на изработката на генералната 
програма и на главниот проект, трошоците за поди-
гање кадри до почетокот на работата на претприја-
тието односно погонот, откупот и отштетата, како и 
каматите по инвестиционите кредити пресметани за 
време на нивното користење, а до почетокот на от-
платниот период. 

Член 46 
Стопанската организација може да расходува 

предмети што сочинуваат основни средства кога тие, 

поради физичката дотраеност или техничката заста-
реност, ќе станат неупротребливи. 

За расходувањето на предметите што сочинуваат 
основни средства решава работничкиот совет на сто-
панската организација по предлог од комисијата што 
ја формира тој. 

3. Обртни средства 

Член 47 
Обртните средства на стопанската организација 

ги сочинуваат материјалите за репродукција, недо-
вршените производи и полупроизводите и готовите 
производи, паричните средства наменети за приба-
вување на тие предмети и ^побарувањата што сто-
панската организација ги има врз основа на рабо-
тењето со обртните средства. 

Обртни средства се и предметите што служат 
како орудие за работа чиј век на траење е покус 
од една година и другите орудија за работа што не 
се сметаат за основни средства. 

Сојузниот секретар за финансии ќе определи 
кои орудија за работа, со оглед на вредноста, векот 
на траењето и значењето, не се сметаат за основни 
туку за обртни средства. 

Член 48 
Паричните средства здобиени врз основа на кре-

дит или по пат на дотација што сочинуваат обртни 
средства, стопанската организација ги користи за 
исплата на аконтацијата на личните доходи на ра-
ботниците, за плаќање на обврските што стопанската 
организација ги има во врска со својата стопанска 
дејност, освен обврските настанати во врска со здо-
бивањето со основни средства и со средства на за-
едничката потрошувачка. 

- h Член 49 
Паричните средства стечени врз основа на кре-

дит или по пат на дотација што сочинуваат обртни 
средства можат да се користат и за стекнување о-
пределени видови орудија за работа чиј век на тра-
ењето е подолг од една година (алат, предмети од 
инвентар и ел.). 

Работничкиот совет на стопанската организа-
ција определува кои орудија за работа од ставот 1 
на овој член можат да се стекнат од обртните сред-
ства согласно со прописите што ги донесува сојуз-
ниот секретар за финансии. 

Предметите стечени врз основа на одредбата од 
ставот 1 на овој член сочинуваат обртни средства па 
стопанската организација. 

Член 50 
Трошоците за инвестиционото одржување на 

предметите што сочинуваат основни средства, тро-
шоците за истражување, обновување и одржување 
на резервите на рудно и друго минерално богатство, 
како и трошоците за освојување ново производство, 
стопанската организација ги надоместува од оства-
рениот вкупен приход. 

Во трошоците за освојување ново производство 
не можат да се засметаат издатоците за стекнување 
предмети што спаѓаат во основните средства. 

Сојузниот секретар за стопанство ќе донесе про-
писи за тоа што се подразбира како освојување ново 
производство. 

4. Парични средства на деловниот фонд 

Член 51 
Паричните средства на деловниот фонд стопан-

ската организација ги користи како основни сред-
ства или како обртни средства, усогласувајќи ја 
^нивната намена со своите потреби. 

Паричните средства на деловниот фонд стопан-
ската организација може да ги користи и за ин-
вестициони вложувања во стручни училишта, нивни 
работилници и домови на ученици, како и во други 
установи за стручно образование. 
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5. Средства на резервниот фонд 

Член 52 
Средствата на резервниот фонд стопанската ор-

ганизација ги употребува: 
1) за покривање на деловните загуби утврдени 

во завршната сметка на стопанската организација; 
2) за исплата на личните доходи на работни-

ците; 
3) за внесување во деловниот фонд и во фондот 

на заедничката потрошувачка; 
4) за покривање на ризиците по гаранциите за 

квалитетот на стоките односно услугите што ги пре-
земаат стопанските организации со рок подолг од 
една година. 

Одлука за употреба на средствата на резервниот 
фонд за целите од точ. 2 и 3 на старог 1 од овој 
член донесува работничкиот совет на стопанската 
организација. 

За целите од точ. 2 и 3 на ставот 1 од овој член 
средствата на резервниот фонд можат да се користат 
без ограничување ако стопанската организација 
внесла во резервниот фонд износ на средствата по-
голем од износот на кој е обврзна според одредбите 
на овој закон (член 25), и тоа само од тој дел на 
средствата. 

Ако во текот на годината не оствари доход до-
волен за исплата на личните доходи на работници-
те, стопанската организација може да ги користи 
сите средства на резервниот фонд за исплата на тие 
лични доходи. 

Ако стопанската организација според ставот 4 
на овој член користела средства на резервниот фонд 
формирани од задолжителни уплати, таа е должна 
да му ги врати тие средства на резервниот фонд ако 
до крајот на годината оствари доволен доход. 

Ако стопанската организација во текот на го-
дината остварила доход доволен за исплатување на 
личните доходи на работниците, но на жиро-смет-
ката нема доволно расположиви средства за испла-
тување на тие личин доходи, таа може привремено 
да ги користи како позајмица средствата на задол-
жителниот дел од резервниот фонд и ^потрошените 
парични средства од фондот на заедничката потро-
шувачка за исплатување на тие лични доходи. Вра-
ќањето на оваа позајмица во резервниот фонд и во 
фондот на заедничката потрошувачка стопанската 
организација е должна да го изврши од текушниот 
прилив на жиро-сметката што ќе го оствари по под-
мирувањето на сите втасани обврски од членот 336 
на Законот за книграрлстг.с^п на стопанските опга-
;шзацииТ,<Јлужоен лист на СФРЈ11', бр. И^ѕб и 29/66). 
Ако стопанската организација не издаде соодветни 
налози за пренос на средствата од жиро-сметката во 
резервниот фонд односно во фондот на заедничката 
потрошувачка, преносот на тие средства ќе го извр-
ши Службата на општественото книговодство. 

Стопанските организации од определени дејнос-
ти можат средствата од резервниот фонд да ги упо-
требат за намалување цените на своите производи 
што без такво намалување не би можеле да се про-
дадат или би можеле да се продадат во несразмерно 
подолго време од вообичаеното за продажба на так-
ви производи. 

Поблиски прописи за употребата на средствата 
од резервниот фонд на стопанските организации 
според одредбата на ставот 7 од овој член донесува, 
по потреба, сојузниот секретар во чиј делокруг спа-
ѓаат работите на соодветната стопанска гранка, во 
спогодба со сојузниот секретар за финансии. 

Член 53 
Стопанските организации што со земјоделски 

производителски организации однапред договориле 
производство и испорака на зеленчук и овошје, до-
биток, живина, свежо месо, риба, млеко PI јајца, мо-
жат да ги употребуваат средствата на резервниот 
фонд и за покривање на негативните разлики во 
цените што ќе настанат во текот на годината при 
продажбата на тие производи на внатрешниот пазар. 

Како негативна разлика во цената, во смисла на 
ставот 1 од овој член, се подразбира негативната раз-* 
лика помеѓу набавната цена наголемена за просече 
ните трошоци на трговијата и продавната цена. 

6. Средства на заедничката потрошувачка 

Член 54 
Средствата на заедничката потрошувачка сто-

панската организација ги употребува согласно ста-* 
тутот или други општи акти на стопанската органи-
зација. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, средства* 
та издвоени во фондот на заедничката потрошувач* 
ка според членот 1 став 1 од Законот за издвоју* 
вање средства за станбена изградба („Службен лис! 
на СФРЈ", бр. 35/65 и 56/65) можат да се користа* 
само за станбена изградба. 

плен об 
Стопанската организација не може средствата на 

заедничката потрошувачка да ги употребува за зго-
лемување на личните доходи на работниците. 

Член 56 
Стопанската организација е должна непотрошен 

ните парични средства на фондот на заедничката 
потрошувачка да ги внесе во резервниот фонд ако 
во резервниот фонд нема доволно средства за ис-
плата на обврските што паѓаат на товар на тој 
фонд. • 

7. Обединување на средствата за заедничко 
работење 

а) Обединување на средствата на стопанските-
организации 

Член 57 
Кога стопанските организации трајно обедину-

ваат средства заради остварување заеднички делов-
ни цели, со заеднички ризик, можат да се спогодат 
за вршење определени права во поглед користење-
то на тие средства, а и за други прашања од заед-
ничкото работење спогодбено да одлучуваат, како 
и заеднички да учествуваат во доходот остварен од 
заедничкото работење. 

Со договорот за обединување на средствата се 
уредуваат меѓусебните односи на ^договарачите. 

Договорот мора да биде склучен во писмена 
форма. 

Договорот е полноважен кога ќе го одобрат ра-
ботничките совети односно други соодветни органи 
на управувањето на стопанските организации што 
го склучуваат договорот. 

Член 58 
Со договорот содоговарачите можат да предви-

дат правата за кои спогодбено одлучуваат да ги 
остваруваат и преку заеднички орган (деловен од-
бор). Со договорот се утврдуваат начинот на форми-
рањето на овој орган, неговите овластувања и на-
чинот на работата. 

Ако е со договорот предвидено ^договарачите 
да учествуваат во доходот остварен од заедничко 
работење, со договорот се определуваат времето на 
траењето и начинот и условите на нивното учество. 

Правото на учество во доходот од заедничко ра-
ботење ^договарачот може да го остварува само 
додека со своите средства учествува во заедничкото 
работење. 

Член 59 
Со- договорот може да се предвиди право на 

^договарачите на враќање одделни предмети вло-
жени во заедничко работење. 

Член 60 
Средствата што се вложуваат во стопанската' 

организација (средства за заедничко работење) ги 
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користи и со нив располага стопанската организа-
ција БО која се вложени тие средства на начинот 
предвиден со договорот. 

Стопанската организација во која се вложени 
средствата за зедничкото работење ги извршува во 
поглед на тие средства обврските спрема опште-
ствената заедница и другите обврски утврдени со 
законот. 

Член 61 
За обврските од заедничкото работење спрема 

трети лица одговара стопанската организација во 
која се вложени средствата за заедничко работење. 

Ако средствата врз основа на договорот се вло-
жени во посебна единица (погон и ел.) со самостојна 
пресметка, за обврските што произлегуваат од заед-
ничкото работење стопанската организација во која 
се вложени средствата одговара до височината на 
вредноста на средствата на таа единица, ако со 
договорот не е предвидено за тие обврски стопан-
ската организација да одговара и над таа вредност. 

О гр а пи чувањето на одговорноста, во смисла на 
ставот 2 од овој член, се запишува во регистарот 
во кој е запишана стопанската организација во која 
се вложени средствата и ова ограничување важи 
од делот на запишувањето во регистарот. 

Ако во случајот од ставот 2 на овој член поба-
рувањата не би можеле ниту по присилен пат да се 
подмират од средствата на единицата со самостојна 
пресметка, може да се стази барање за отворање 
стечај заради намирување од средствата па едини-
цата согласно со одредбите од Законот за присил-
ното порамнување и стечајот. 

Член 62 
Одделен оодоговарач може, со согласност од 

другите ^договарачи, да ги пренесе правата и об-
врските од договорот за обединување средства врз 
друга стопанска организација, ако со договорот не 
е предвидено поинаку. 

Член 63 
Стопанската организација во која се вложени 

средства должна е во своите деловни книги посебно 
да го искажува доходот од заедничкото работење, 
ако е со договорот предвидено учество на ^дого-
варачите во доходот од заеднитеото работење. 

Содоговарачите имаат право на увид во делов-
ните книги во кои се искажува доходот од заед-
ничкото работење. 

Член 64 
Банките можат според одредбите од овој и други 

сојузни закони да вложуваат за заедничкото рабо-
тење во друга стопанска организација и средства 
на својот кредитен фонд. 

Член бб 
Одредбите на овој и други сојузни закони тито 

се однесуваат на обединувањето на средствата на 
стопанските организации за заедничко работење, се 
применуваат и врз обединувањето на средствата на 
стопанските организации и установи, и врз обедину-
вањето на средствата на две или повеќе установи 
за заедничко работење. 

б) Вложување на средствата на странски лица 
во домашна стопанска организација 

Член бб 
Одредбите на овој закон за обединувањето на 

средствата на стопанските организации за заедни-
чко работење се применуваат и врз договорите за 
трајно вложување средства на странски правни и 
физички лица во домашна стопанска или друга 
работна организација заради остварување на заед-
нички деловни цели со заеднички ризик, ако со 
сојузен закон не е определено поинаку. 

Член 67 
Вредноста на вкупните средства што странските 

содоговарачи врз основа на договор ги вложуваат 
во иста домашна стопанска организација не може 

да биде поголема од вкупниот износ на средствата 
што ги вложуваат домашните стопански организа-
ции ниту еднаква со вкупниот износ на тие сред-
ства. 

По исклучок, ако за развојот на определена сто-
панска област или дејност постои посебен интерес 
за вложување странски средства утврден со акт 
на Сојузната скупштина, со договор може да се 
предвиди вредноста на вкупните средства што 
странските содоговарачи ги вложуваат во домаш-
ната стопанска организација да може да биде и 
поголема од вкупниот износ на средствата што ги 
вложуваат домашните стопански организации. 

Член 68 
Со договорот за вложување средства за заедни-

чко работење не може да се предвиди странскиот 
^договарач да може да има други права отколку 
што ги има домашната стопанска организација, како 
ниту поголеми права од правата што ги има домаш-
ната стопанска организација. 

Член 69 
Договорот што домашната стопанска организа-

ција ќе го склучи со странски содоговарач е полно-
важен со денот на запишувањето на неговото склу-
чување во посебен регистар, кој за овој вид дого-
вори се води во Сојузниот секретаријат за сто-
панство. 

Запишување на склучавање договор во региста-
рот нема да се изврши: 

1) ако договорот не е во согласност со одредбите 
од овој закон или други сојузни прописи; 

2) ако со договорот не се предвидува деловна 
соработка со која се обезбедува зголемување на 
производството, продуктивноста и извозот,- воведу-
вање и примена во домашната стопанска органи-
зација на современа техника, технологија и органи-
зација на производството и работењето или не се 
придонесува за унапредување на научноистражува-
чката работа во домашната стопанска организација; 

3) ако условите на деловната соработка предви-
дени во договорот не им одговараат на вообичаените 
економски услови под кои таква соработка се оства-
рува во меѓународните економски односи; 

4) ако со договорот помеѓу домашната стопанска 
организација и странското лице се воспоставуваат 
такви односи со кои суштествено се нарушува рам-
ноправноста на домашното стопанство и домашната 
стопанска организација и странското лице; 

5) ако е уделот на странското лице во нефинан-
сиски форми (патентни права, лиценци, техноло-
гија и ел.) нереално валоризиран; 

6) ако одредбите од договорот им се противни 
на интересите на безбедноста или одбраната на 
земјата. 

Решение на Сојузниот секретаријат за стопан-
ство по барање за запишување на склучувањето на 
договорот во регистарот, ќе се донесе најдоцна во 
рок од два месеца од денот на поднесувањето на 
барањето. 

Пред да донесе решение Сојузниот секретари-
јат за стопанство е должен од надлежниот сојузен 
орган на управата да прибави мислење дали одред-
бите од договорот им се противни на интересите на 
безбедноста или одбраната на земјата. Решението за 
барањето за запишување во регистарот не може да 
биде донесено противно на ова мислење. Решението 
со кое барањето за запишување во регистарот се 
одбива затоа што одредбите од договорот им се 
противни на интересите на безбедноста или одбра-
ната на земјата се донесува по слободна оцена и во 
тој дел не мора да биде образложено. 

Против решението на Сојузниот секретаријат 
за стопанство донесено по барањето за запишува-
ње на склучувањето на договорот во регистарот мо-
же да му се изјави жалба на Сојузниот извршен 
совет во рок од 15 дена од денот на доставувањето 
на решението. 

Во регистарот се запишуваат имињата односно 
фирмите и седиштето на ^договарачите, вкупниот 
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износ на средствата што се вложуваат во заеднич-
кото работење и учеството на одделни содоговарачи 
во тие средства, денот на склучувањето на догово-
рот, како и број и датум на решението за запишу-
вање во регистарот. За запишување во региста-
рот Сојузниот секретаријат за стопанство ги из-
вестува содого вара ч ите. 

Податоците содржани во договорот, кој се при-
лага кон барањето за запишување во регистарот, 
претставуваат службена тајна. 

Посебниот регистар во кој се врши запишување 
на склучувањето на договорите е јавен. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да до-
несува, по потреба, поблиски прописи за примена 
на одредбите од овој член. 

Член 70 
Договори за вложување средства на странски 

лица во домашни стопански организации за заед-
ничко работење не можат да се склучуваат во об-
ласта на банкарството, осигурувањето, внатрешниот 
сообраќај, трговијата, комуналните и слични услуж-
ни дејности и општествените служби освен во об-
ласта на научноистражувачката работа. 

По исклучок, Сојузниот извршен совет може да 
предвиди стопанските организации во определени 
случаи да можат да склучуваат договори од ставот 
1 на овој член ако смета дека тоа ќе придонесе за 
побрз развој на односната гранка на стопанството. 

Член 71 
На средствата што странски содоговарач ќе ги 

оствари по основот на учество во доходот од заед-
ничко работење, странскиот содоговарач плаќа да-
нок пропишан со сојузен закон. 

Член 72 
Ако странскиот содоговарач сака правата и об-

врските од договорот да ги пренесе врз странско 
правно или физичко лице или друга домашна сто-
панска организација, тој е должен преносот на 
правата и обврските од договорот претходно да п 
го понуди во писмена форма на домашната стопан-
ска организација во која се вложени средствата. 

Домашната стопанска организација, доколку со 
договорот не е определено поинаку, .должна е во 
рок од шеесет дена од денот на приемот на пону-
дата да му достави на странскиот со договарач из-
јава за прифаќање или неприфаќање на понудата. 

Ако странскиот (»договарач изврши пренос на 
правата и обврските од договорот противно на од-
редбата на ставот 1 од овој член без претходна по-
нуда до домашната стопанска организација или ако 
изврши пренос на правата и обврските од договорот 
под услови кои се поповолни за лицата врз кои е 
извршен преносот — од условите понудени на до-
машната стопанска организација, домашната сто-
панска организација во која се вложени средствата 
може со тужба ка ј надлежниот стопански суд да 
бара преносот на правата и обврските од договорот 
да се поништи и правата и обврските од договорот 
да се пренесат, под истите услови, на таа домашна 
стопанска организација. 

Тужба поради повреда на предимственото пра-
во на пренос на правата и обврските од договорот 
може да се поднесе во рок од триесет дена од де-
нот кога домашната стопанска организација уз-
нала за преносот односно за поповолните услови на 
преносот. 

Преносот на правата и обврските на странското 
правно или физичко лице врз друго странско лице 
или врз домашна стопанска организација се запи-
шува во регистарот од членот 69 на овој закон. 
Пријава за преносот на правата и обврските од до-
говорот е должно да поднесе странското лице што го 
врши тој пренос во рок од триесет дена од денот 
на склучувањето на договорот за пренос. 

Член 73 
Странски (»договарач има право на трансфер 

на средствата што ќе ги оствари од заедничкото ра-
ботена 

Трансферот на средствата од ставот 1 на овој 
член се врши според договорот, а во согласност со 
сојузните прописи за девизното работење. 

Содоговарачот може со средствата што ќе ги 
оствари од заедничкото работење да го зголеми сво-
јот удел во средствата на заедничкото работење или 
да склучи договор за вложување тие средства во 
друга домашна стопанска организација за заедничко 
работење, или со тие средства на друг начин да рас-
полага во Југославија во согласност со важечките 
прописи. 

Странскиот со договарач е должен 20% од сред-
ствата што ќе ги оствари на име учество во доход©* 
од заедничко работење намалени за износот на да-
нокот (член 71), да реинвестира во домашната сто-
панска организација во која ги вложил средства-
та или во друга домашна работна организација или 
да депонира кај банка во Југославија. Народната 
банка на Југославија е должна да ги прими овие 
средства во депозит со вообичајена камата. 

Височината на вообичаената камата на депо-
нираните средства на странски содоговарач ка ј 
банка во Југославија ја определува Народната бан-
ка на Југославија. 

Средствата од ставот 4 на овој член не можат 
да се трансферираат. Странскиот содоговарач сло-
бодно располага со средствата од камата остварени 
на депонираните средства ка ј банка во Југосла-
вија во смисла на ставот 4 од овој член и може да 
ги трансферира во согласност со сојузните прописи 
за девизното работење. 

Член 74 
Споровите што во извршувањето на договорот 

за заедничко вложување средства ќе настанат по-
меѓу домашна стопанска организација и странски 
содоговарач ги решава надлежниот стопански суд 
во Југославија, ако со договорот за заедничко вло-
жување средства или со посебна писмена спогодба 
не е предвидено овие спорови да ги решава избра-
ниот суд (арбитража) што ќе се формира при комо-
рата, Надворешнотрговската арбитража при Сојуз-
ната стопанска комора, посебна арбитража што ќе 
ја формираат ^договорачите врз основа на дого-
ворот, или странска арбитража. 

IV. НАДОМЕСТОК НА ВРЕДНОСТА НА ПОТРО-
ШЕНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКАТА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
1. Заеднички одредби 

Член 75 
Стопанската организација е должна да ја на-

домести вредноста на предметите потрошени во вр-
шењето на стопанската дејност (член 88). 

Вредноста на предметите од ставот 1 на овој 
член стопанската организација ја надоместува од 
остварениот вкупен приход. 

Член 76 
Ако стопанската организација не е во можност, 

поради претрпените загуби, да ја надомести вред-
носта на предметите што сочинуваат основни сред-
ства и обртни средства, потрошени во вршењето на 
дејноста, ќе ја надомести таа вредност од средства-
та на резервниот фонд, освен ако за покривање на 
таа загуба не добила посебен санационен кредит. 

Се смета дека за стопанската организација по-
стои загуба ако не остварила доход во височина на 
исплатените лични доходи на работниците. 

Член 77 
Загубата што не можела да ја покрие од својот 

резервен фонд, од посебниот санационен кредит за 
покривање на таа загуба или на друг начин, стопан-
ската организација ќе ја покрие на товар на де-
ловниот фонд. 

Отплатата на кредитот за покривање на загуба-
та од ставот 1 на овој член стопанската организа-
ција ја врши од делот на доходот издвоен за фон-
довите, пред распределбата на одделни фондови. 
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Спрема стопанската организација што не е во 
можност да ја надомести вредноста на средствата 
потрошени во нејзината дејност, можат да се при-
менат мерките на присилна управа или може да се 
поведе постанка за ликвидација според важечките 
прописи. 

Стопанската организација е должна да ги на-
домести во наредниот период потрошените средства 
на фондот според ставот 1 на овој член од дохо-
дот 

Општинското собрание може да ја ограничи ви-
сочината на личните доходи на работниците што 
стопанската организација може да ги издвојува од 
доходот за време додека не ги надомести потроше-
ните средства на деловниот фонд. 

Член 78 
Во случај на делумно или целосно уг*пљува-

ње на предмет што сочинува основни средства или 
обртни средства, осигурената сума добиена по ос-
новот на осигурувањето ма тој предмет се уплатува 
во корист на амортизационите средства односно на 
односните средства на стопанската организација. 

Ако предметот што сочинува основни средства 
не е осигурен, или осигурената сума добиена по 
основот на осигурувањето не ја покрива во целина 
настанатата штета, стопанската организација е долж-
на од резервниот фонд во корист на средствата на а-
мортизацијата да ја надомести разликата меѓу на-
станата штета и примениот надоместок по основот 
на осигурувањето, а ако средствата на резервниот 
фонд не се доволни, непокриената разлика ќе се 
покрие од вкупниот приход на стопанската орга-
низација. 

Ако предметот што сочинува обртни средства не 
е осигурен или осигурената сума добиена по осно-
вот на осигурувањето не ја покрива во целина За-
станатата штета, стопанската организација е дол-
жна од вкупниот приход да ја покрие разликата 
меѓу настанатата штета и примениот надоместок по 
основот на осигурувањето. 

Член 79 
Ако поради виша сила настане штета на сред-

ства што не би пе осигурени, а за кои не постои об-
врска за осигурување, стопанската организација ќе 
изврши отпис на вредноста на основните средства, 
на обртните средства односно на средствата на за-
едничката потрошувачка за износот на штетата. 

Член 80 
Надоместувањето вредноста на потрошените 

средства што сочинуваат средства на заедничката 
потрошувачка стопанската организација не може 
да го врши на товар на вкупниот приход. 

2. Утврдување на вредноста на предметите од сред-
ствата на стопанската организација 

Член 81 
Вредноста на предметите што сочинуваат основ-

ни средства и средства на заедничката потрошувач-
ка, а кои се стечени врз основа на договор за купу-
вање, изработка или градење, се утврдува според 
фактурната (набавната) цена на тие предмети и на 
трошоците за допрема и монтажа. 

Вредноста на предметите што сочинуваат основ-
ни средства и средства на заедничката потрошувач-
ка, а кои се произведени во сопствена режија, се 
состоји од пазарната цена на предметите и од тро-
шоците за монтажа. 

Вредноста на предметите што сочинуваат основ-
ни средства и средства на заедничката потрошувач-
ка, а кои се пренесени без надоместок од друга 
стопанска организација се состоји од книжната вред-
ност што тие предмети во времето на преносот ја 
имале кај стопанската организација од која се врши 
преносот. 

Вредноста на предметите што сочинуваат основ-
ни средства и средства на заедничката потрошувач-
ка, а КОР! на стопанската организација & се доде-

лени, како и на оние со кои таа се здобила по друг 
основ, се состои од пазарната цена на таквиот пред-
мет и од трошоците за допрема и монтажа. 

Член 82 
Вредноста на земјиштето што влегува во основ-

ните средства и во средствата на заедничката по-
трошувачка на стопанските организации се утврду-
ва, и тоа: 

1) на земјиштето што служи за земјоделско про-
изводство — врз основа на катастарскиот приход 
од тоа земјиште; 

2) на земјиштето што не служи за земјоделско 
производство — врз основа на пропишаната един-
ствена цена; 

3) на земјиштето што е стечено од приватна 
сопственост врз основа на Договор за купување или 
врз основа на административен пренос според За-
конот за експропријацијата — според набавната це-
на односно според цената утврдена во постапката 
за експропријација. 

Со посебен сојузен закон ќе се определи начи-
нот на утврдување на вредноста на земјиштето врз 
основа на катастарскиот приход, како и единстве-
ната цена за земјиштата што не слухот за земјо-
делско производство. 

Член 83 
Природните богатства што ги користи стопан-

ската организација не се искажуваат во вредноста 
на средствата. 

Член 84 
Вредноста на предметите што сочинуваат основ-

ни средства и средства на заедничката потрошувач-
ка на новооснована стопанска организација се утвр-
дува пред уписот на конституирањето на стопанска-
та организација во регистарот. 

Вредноста на предметите од ставот 1 на овој 
член ја утврдува работничкиот совет на стопанска-
та организација според одредбите од овој закон, а 
врз основа на пописот и предлогот за утврдување на 
вредноста што го поднесува посебна комисија на 
работничкиот совет. 

Член 85 
Стопанската организација врши на крајот на 

деловната година исправка на вредноста на основни-
те средства и на средствата на заедничката потро-
шувачка за износот на пресметаната амортизација. 

Вкупниот амортизационен износ за група основни 
средства стопанската организација го дели на сите 
одделни предмети во групата. 

Член 86 
Само со сојузен закон можат да се обврзат сто-

панските организации да извршат повторно утвр-
дување (исправка) на вредноста на предметите што 
сочинуваат основни средства и средства на заеднич-
ката потрошувачка, кога е тоа потребно заради у-
согласување на вредноста на тие предмети со дви-
жењето на цените на пазарот ^ в а л о р и з а ц и ј а на 
основните средства и на средствата на заедничката 
потрошувачка). 

Член 87 
Вредноста на предметите што сочинуваат обрт-

ни средства на стопанската организација се утврду-
ва, и тоа: 

1) вредноста на набавените суровини и матери-
јали и вредноста на набавените трговски стоки — 
во височина на фактурната набавна вредност на 
тие суровини и материјали односно на стоките и 
трошоците за допрема до складот; 

2) вредноста на надовршените производи и не-
довршените услуги и вредноста на полупроизво« 
дите, готовите производи и довршените услуги — 
БО височина на вредноста на потрошените суровини 
и материјали, износот на надоместокот за услуги од 
други лица, соодветниот износ на амортизацијата 
и на обврските што стопанската организација ги из-
вршува од вкупниот приход пред утврдувањето и 
распределбата на доходот, како и на трошоците на 
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допремата на недовршените производи, полупроиз-
водите и готовите производи од местото на произ-
водството до складот. Во вредноста на недовршените 
производи и недовршените услуги, како и во вред-
носта. на полупроизводите, готовите производи и 
довршените услуги, се засметуваат и личните до-
ходи на работниците во износите пресметани според 
општите акти на стопанската организација. 

По исклучок од одредбите на ставот 1 од овој 
член, сојузниот секретар за финансии може да про-
пише вредноста на набавените суровини и матери-
јали и набавените стоки, вредноста на недовршени-
те полупроизводите и неговите производи да се 
утврдува: 

1) во височина на пазарната вредност, ако е таа 
помала од вредноста која според таа одредба би била 
утврдена; 

2) во износот што 6 одговара на пропишаната 
или определена највисока цена, ако е тој износ 
помал од износот што би бил утврден според одред-
бите на ставот 1 од овој член. 

Со прописите донесени според ставот 2 од овој 
член, може да се определи вредноста на набавените 
суровини, материјали и стоки, како и вредноста на 
недовршените производи, полупроизводите и гото-
вите производи, да се утврдува во височина на па-
зарната вредност, особено кога таа вредност е по-
ниска од вредноста која би била утврдена според 
ставот 1 на овој член поради промена на асорти-
манот на суровините и материјалите што се кори-
стат во производството, поради запирање поната-
мошната работа на недовршени производи или полу-
производи, поради подолго стоење на суровините и 
материјалите, недовршените производи, полупроиз-
водите, готовите производи или стоките на складот 
и намалување на нивната употребна вредност по-
ради тоа или поради оштетување, што мора да биде 
докажано или сторено за веројатно. 

Разликата помеѓу вредноста на залихите која 
би била утврдена според ставот 1 од овој член и 
вредноста утврдена според прописите донесени врз 
основа на ставот 2 на овој член, стопанската орга-
низација ја покрива на товар на својот вкупен при-
ход пред утврдувањето на доходот. 

3. Надоместокот на вредноста на потрошените 
обртни средства 

Член бб 
Од остварениот вкупен приход стопанската ор-

ганизација е должна да ја надомести вредноста на 
обртните средства потрошени во реализираното про-
изводство и во извршените услуги. 

Член 89 
Трошоците за инвестиционо одржување на 

предметите што сочинуваат основни средства, сто-
панската организација ги надоместува од вкупниот 
приход остварен во текот на годината во која овие 
трошоци фактично настанале. 

Стопанската организација може да одлучи тро-
шоците за инвестиционо одржување да ги надоме-
стува од вкупниот приход, по правило, рамномерно 
во текот на сите пресметковни периоди. Вкупниот 
износ на тие трошоци и пресметковните периоди 
Во текот на кои тие трошоци се надоместуваат од 
вкупниот приход стопанската организација ги у-
ТЕрдува во пресметката на тие трошоци. 

Ако трошоците за инвестиционо одржување се 
покриваат од вкупниот приход според ставот 2 на 
овој член, непотрошените средства за инвестиционо 
одржување според претсметката се пренесуваат во 
наредната година со истата намена, односно непо-
криениот дел од тие трошоци по претсметката ќе 
се покрие во наредната или наредните години на то-
вар на вкупниот приход остварен во тие години. 

Член 90 
Трошоците за обновување и одржување на ре-

зервите на рудно и друго минерално богатство и 
трошоците за истражување на рудно и друго ми-
нерално богатство стопанската организација ги на-
доместува од вкупниот приход рамномерно во текот 

на сите пресметковни периоди, а сразмерно со 
обемот на производството. 

Работничкиот совет на стопанската организација 
ја утврдува па почетокот на деловната година прет-
сметката на трошоците од ставот 1 на овој член. 

Врз основа на претсметката од ставот 2 на овој 
член средствата издвоени во текот на годината што 
не се потрошени до крајот на годината можат да се 
пренесат со иста намена во наредната година. 

Член 91 
Трошоците за освојување ново производство сто-

панската организација од областа на индустријата 
ги надоместува од вкупниот приход во текот на пе-
риодот кој не може да биде подолг од три години. 

Ако освојувањето на новото производство се 
финансира од кредит, трошоците за освојувањето 
на новото производство стопанската организација 
ги распоредува на пресметковни периоди според 
втасаноста на обврските од договорот за кредитот. 
Ако освојувањето на новото производство се финан-
сира од средствата на стопанската организација, 
распоредот па трошоците на пресметковни периоди 
се врши според одлуката на работничкиот совет, со 
тоа што рокот за надоместување на овие трошоци 
да не може да биде подолг од три години. 

V. ПРОМЕТ 

Член 92 
Стопанската организација има право со имотпо-

-правни договори одделни предмети од своите сред-
ства да пренесува на други стопански организации 
и општествени правни лица или да ги отуѓи, ако со 
сојузен закон не е определено поинаку. 

Прометот на земјишта, шуми, станбени и делов-
ни згради и други недвижности се врши врз основа 
на посебен сојузен закон. 

Член 93 
Прометот на предмети што сочинуваат основни 

средства, обртни средства и средства на заеднич-
ката потрошувачка се врши врз основа на договорот 
за купопродажба на предметите и според други 
имотно-правни основи. 

Член 94 -
За купување односно продажба на предмети што 

сочинуваат основни средства и средства на заеднич-
ката потрошувачка дешава работничкиот совет на 
стопанската организација. 

Со статутот на стопанската организација може 
да се овласти управниот одбор и директорот на сто-
панската организација да решаваат за купување од-
носно продажба на предмети што сочинуваат основ-^ 
ни средства и средства па заедничката потрошувач-
ка до износот што е определен со статутот. 

Член 95 
Купувањето односно продажбата на предмети 

што сочинуваат основни средства и средства на 
заедничката потрошувачка се врши со јавно над-
давање, со наддавање по пат на писмени понуди 
или со непосредна погодба. 

'Работничкиот совет односно управниот одбор и 
директорот на стопанската организација, ако се ов-
ластени за тоа во смисла на ставот 2 од членот 94 
на овој закон, одлучува за начинот на купување 
односно продажба на предмети што сочинуваат ос-
новни средства и средства на заедничката потро-
шувачка, ако со посебни прописи за одделни пред-
мети не е определен начинот на купување односно 
продажба. 

Член 96 
Стопанската организација може врз основа на 

договор да пренесе без надоместок предмети што 
сочинуваат основни средства и средства на заед-
ничката потрошувачка врз друга стопанска орга-
низација. 

Во случајот од ставот 1 на овој член договор-
ните страни можат да се спогодат стопанската ор-
ганизација врз која се пренесува предметот да го 
преземе делот од вкупниот износ на долговите на 
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другата договорна страна кој се однесува на тој 
предмет. 

Спогодбата за преземање на делот од долговите 
во смисла на ставот 2 од овој член има дејство само 
спрема оние доверители што со таа спогодба се со-
гласиле, но стопанската организација врз која се 
пренесува предметот е должна да му го плати на 
доверителот делот од долгот чија исплата ја пре-
зела иако доверителот не се согласил да го преземе 
долгот. 

Стопанската организација од која се пренесува 
предметот останува и натаму во обврска спрема до-
верителот што се согласил со преземањето на дол-
гот, ако овој не би можел да се наплати од стопан-
ската организација што го презела долгот. 

Член 97 
Стопанската организација може да пренесе без 

надоместок предмети што сочинуваат основни сред-
ства и средства на заедничката потрошувачка врз 
стручни училишта, нивни работилници и домови, 
врз установи за воншколско стручно образование 
и усовршување на кадрите, како и врз други уста-
нови што се занимаваат со образование и усовршу-
вање на кадрите за потребите на стопанството. 

Стопанската организација може без надоместок: 
да пренесе врз училиштата свои производи со цел 
за опремање на нивните работилници, лаборатории 
и ел. 

Член 93 
Предметите што сочинуваат средства на заед-

ничката потрошувачка стопанската организација мо-
ж е да ги пренесува без надоместок врз општестве-
ни правни лица. 

Член 99 
( Стопанската организација не може предмети 
нито сочинуваат основни средства и средства на за-
едничката потрошувачка да пренесе без надоместок 
ниту да им продаде на граѓани или на граѓански 
правни лица. 

По исклучок, стопанската организација може од 
основните средства и од средствата на заедничката 
потрошувачка да им продаде на граѓански правни 
лица и на граѓани предмети од помало стопанско 
значење или од помала вредност. 

Поблиски прописи за предметите што сочину-
ваат основни средства и средства на заедничката 
потрошувачка што стопанските организации можат 
да им ги продадат на граѓански правни лица и на 
граѓани донесува сојузниот секретар за финансии. 

Член 100 
Стопанската организација може предмети што 

'сочинуваат основни средства да даде во закуп. 
За закупот мора да се склучи договор во пис-

мена форма. 
Стопанската организација е должна целокупниот 

износ на закупнината да го употреби за извршува-
л е на своите обврски по основот на амортизацијата, 
на каматата на деловниот фонд и на осигурувањето 
на основното средство дадено во закуп, а евентуал-
ниот вишок е должна да го уплати во корист на 
средствата на амортизацијата. 

Одредбите од ст. 1 до 3 на овој член не се од-
несуваат на стопанските организации ка ј кои да-
вањето на основни средства во закуп влегува во 
рамките на нивната редовна стопанска дејност. 

Стопанската организација може определени 
предмети што сочинуваат основни средства кои се 
од помало стопанско значење или од помала вред-
ност или кои не може рационално да ги користи да 
им дава во закуп на граѓани и граѓански правни 
лица. 

Сојузниот секретар за финансии ќе донесе по-
блиски прописи за давањето во закуп на предмети 
од ставот 5 на овој член на граѓани и граѓански 
правни лица. 

Член 101 
Стопанската организација може предмети што 

сочинуваат средства на заедничката потрошувачка 
да даде во закуп. 

За закупот мора да се склучи договор во писме-
на форма. 

Закупнината за предметите од ставот 1 на овој 
член дадени во закуп е приход на фондот на заед-
ничката потре а »уранка. 

VI. НАДЗОР 

Член 102 
Надзорот над извршувањето на одлуките од 

овој закон и на прописите донесени врз основа на 
него го вршат, согласно со прописите, општинските 
и околиските собранија и извршните совети преку 
финансиските и други инспектори, како и преку 
други оѓа ни на управата надлежни за соодветните 
инспекциски работи. 

Член 103 
Кога органот на управата од членот 102 на овој 

закоп ќе утврди неправилност во примената на од-
редбите од овој закон и на прописите донесени врз 
основа на него, ќе и укаже на стопанската органи-
зација на таа неправилност и ќе ја повика неа да ја 
отстрани, ако е тоа можно, таа неправилност и во 
определениот рок да ја надомести штетата ако оваа 
настапила > 

Ако стопанската организација по поканата од 
ставот 1 на овој член во определениот рок не ја 
надомести штетата, органот на управата, ќе го из-
вести за тоа ОКОЛИСКИОТ јавен правобранител за-
ради поведување постапка за надоместок на ште-
тата против стопанската организација. 

Ако органот на управата наоѓа дека утврдената 
неправилност претставува дејствие што повлекува 
примена на казнени мерки според овој закон или 
кривично дело, тој ќе му поднесе пријава за тоа на 
надлежниот орган. 

Член 104 
Во случај кога постои основано сомневање дека 

стопанската организација не ќе може од вкупниот 
приход да ги исполнува своите обврски спрема оп-
штествената заедница и другите свои обврски, ди-
ректорот односно .неговиот заменик се должни на 
надлежниот општински орган на управата да му 
укажат на тој факт. 

Член 105 
Ако општинското собрание врз основа на из-

вештајот од органот на управата од членот 102 на 
овој закон или на друг начин утврди дека се сто-
рени крупни неправилности со кои се нанесува или 
би можела да се нанесе значителна штета и ако се 
увери дека другите мерки предвидени со овој и дру-
ги закони не придонесуваат за отстранување на не-
правилностите, тој може да донесе решение со кое 
се изрекува една од овие мерки: 

1) присилна управа над стопанската организа-
ција која не може да трае подолго ед една година; 

2) разрешавање на директорот или распуштање 
на работничкиот совет и управниот одбор, ири исто-
времено определување на привремена присилна уп-
рава. 

Органот на управата е должен кон предлогот 
за преземање мерки од ставот 1 на овој член да 
достави извештај за работењето на стопанската ор-
ганизација. 

Општинското собрание е должно пред донесува-
њето на решение во смисла на овој член да го со-
слуша мислењето на органите на управувањето на 
стопанската организација. 

Со решението за распуштање на работничкиот 
совет и управниот одбор морааат да бидат опреде-
лени нови избори кои можат да се одржат најрано 
за еден месец од денот на донесувањето на реше-
нието, а најдоцна за два месеца по тој ден. 

Член 106 
Пред донесувањето на решение во смисла на 

членот 105 на овој закон општинското собрание мо-
ж е да формира стручна комисија што ќе го испита 
работењето на стопанската организација. 
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Член 107 
На работниците што се членови на работничките 

совети и на управните одбори, како и на директорот 
и друго одговорно лице на стопанската организа-
ција спрема која е правосилно извршена мерката од 
точката 2 став 1 од членот 105 на овој закон, се 
применуваат одредбите од важечките прописи за 
престанокот на претпријатија и дуќани што се од-
несуваат на последиците што настануваат за овие 
лица со отворањето на постапката за присилна лик-
видација. 

Член 108 
Сојузниот извршен совет може, согласно наче-

лата содржани во одредбите на оваа глава, да до-
несе посебни прописи за надзорот над извршува-
њето на одредбите од овој закон и на прописите 
донесени врз основа на него во поглед на претпри-
јатијата што произведуваат за определени потреби 
на Југословенската народна армија, како и во по-
глед на заедниците на стопанските организации и 
претпријатија здружени во тие заедници. 

VII. НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА, КАЗНЕНИ И ДРУ-
ГИ МЕРКИ ПОРАДИ ПОВРЕДА НА ОДРЕДБИТЕ 

ОД ОВОЈ ЗАКОН 
Член 109 

Доколку надоместокот на штета предизвикана на 
средствата на стопанската организација не може 
да се добие од одговорните лица или по основот на 
осигурувањето, штетата ќе ја поднесува самата сто-
панска организација. 

Ако- е штетата на средствата на стопанската 
организација предизвикана со вина на работниците 
на самата стопанска организација, стопанската ор-
ганизација е должна да преземе мерки за надо-
месток на штетата според важечките прописи. 

Износот на надоместокот на штетата причинета 
на предмет кој сочинува основно средство .се упла-
тува во корист на средствата на амортизацијата на 
стопанската организација. 

Член НО 
Од стопанската организација хоја со дејствие 

сторено противно на одредбите од овој закон си при-
бавила имотна корист, ќе се одземе целокупниот 
износ на така прибавената корист. 

Член 111 
Стопанската организација ќе се казни за сто-

пански престап со парична казна до 50.000 динари: 
1) ако ги користи средствата противно на нив-

ната намена; 
2) ако противно на одредбите од овој или други 

сојузни закони или прописи донесени врз основа на 
нив издвојува средства од доходот за лични доходи 
на работниците; 

3) ако не го издвојува во овој закон предвиде-
ниот дел од доходот за резервниот фонд; 

4) ако средствата на заедничката потрошувачка 
ги употреби за зголемување на личните доходи на 
работниците; 

5) ако на товар на вкупниот приход врши на-
доместок на вредноста на потрошените предмети од 
средствата на заедничката потрошувачка; 

6) ако предмети што сочинуваат основни сред-
ства и средства на заедничката потрошувачка што 
не можат да им се продадат или да им се пренесат 
без надоместок на граѓа ни или на граѓански правни 
лица им продаде или им пренесе без надоместок на 
такви лица или ако предмети што сочинуваат ос-
новни средства што не можат да им се дадат во 
закуп на граѓани и на граѓански правни лица им 
даде во закуп на такви лица; 

7) ако во случај на склучување договор за заед-
ничко вложување средства на странско правно или 
физичко лице во таа организација, не поднесе ба-
рање за запишување во посебниот регистар (член 
69) во рок од триесет дена од денот на склучувањето 
на договорот. 

Член 112 
За стопански престап од членот 111 на овој за-

кон ќе се казни и одговорното лице во стопанската 
организација со парична казна од 20 до 1.000 ди-
нари, ако дејствието не претставува кривично дело. 

Одговорното лице нема да се казни за стопански 
престап од членот 111 од овој закон ако добило на-
лог да изврши такво дејствие, па писмено укажало 
на неговата незаконитост, а дејствието го извршило 
дури откога добило нов налог, во писмена форма, за 
извршување на дејствието. 

Директорот односно негов заменик ќе се казни 
за стопански престап од членот 111 на овој закон 
со парична казна до 500 динари ако не го запрел 
извршувањето на незаконит заклучок на управниот 
одбор и за тоа не го известил надлежниот орган. 

Член ИЗ 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за стопански престап странско правно лице ако во 
пропишаниот рок не поднесе пријава за преносот 
на правата и обврските од договорот за вложување, 
средства во заедничко работење (член 72 став 5). 

Член 114 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок странско физичко лице ако во пропи-
шаниот рок не поднесе пријава за преносот на пра-
вата и обврските од договорот за вложување сред-
ства за заедничко работење (член 72 став 5). 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 115 

Стопанската организација може предметите што 
сочинуваат основни средства да им ги продаде на 
странски физички или правни лица само заради 
извоз во странство, и тоа со претходно одобрение од 
сојузниот секретар за надворешна трговија, дадено 
во спогодба со старешината на сојузниот орган на 
управата надлежен за соодветната гранка на сто-
панството. За продажба на бродови и други пловни 
објекти и воздухоплови не е потребно одобрението 
од овој став. 

Бродови и други пловни објекти, воздухоплови, 
други превозни средства и средства за врска можат 
да им се дадат во закуп на странски физички или 
правни лица, или да се оптоварат во нивка корист 
со хипотека или на друг начин. 

Стопанската организација е должна кредитите 
за чие обезбедување нејзините основни средства се 
оптоварени со хипотека или на друг начин, да ги 
употреби за зголемување на своите капацитети или 
за замена на постојните основни средства со посо-
времени. 

Договорот за продажба, закуп, хипотека или за, 
друго обезбедување мора да се склучи во писмена 
форма. 

Договорот што не е направен во писмена форма 
е без правно дејство. 

Член 116 
Предметите што сочинуваат основни средства на 

железничкото транспортно претпријатие користени 
на пругите од тесен колосек што се заменети со 
пруги од нормален колосек или се ставени вон 
употреба поради воведување друг вид сообраќај, а 
не можат да се продадат ниту пренесат без надо-
месток според одредбите на овој закон, железнич-
кото транспортно претпријатие може да ги расхо-
дува без надоместок на делот на нивната неаморти-
зирана вредност, и тоа непосредно со намалување 
на деловниот фонд, а ако деловниот фонд не биде 
доволен, непокриената разлика ќе се покрие од 
вкупниот приход на железничкото транспортно 
претпријатие. 

Одредбата на ставот 1 од овој член согласно ќе 
се применува и на предметите што сочинуваат ос-
новни средства на пругите на шумските стопански 
организации. 

Расходување на предмети според ставот 1 на 
овој член може да се врши со претходно одобрение 
од сојузниот секретар за стопанство. 
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Член 117 
Отплатување™ на инвестиционите кредити да-

дени до 5 јануари 1958 година од Општиот инвести-
ционен фонд за инвестициите за експлоатација на 
рудници на јаглен, метали и неметали, за експлоа-
тација на нафта и за геолошки истражувања може 
да се врши од вкупниот приход на стопанската ор-
ганизација пред утврдувањето на доходот. 

Член 118 
Стопанските организации се должни во рок од 

25 години со камата од 6% годишно да ги вратат 
обртните средства, и тоа: 

1) почетниот фонд на обртните средства доделен 
врз основа на Уредбата за фондот на обртните сред-
ства на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/56 и 49/56); 

2) посебните, кредити добиени според посебни 
сојузни прописи под условите од чл. 17а и 176 од 
Уредбата за фондот на обртните средства на сто-
панските организации; 

3) неотплатениот дел од кредитите добиени врз 
основа на Наредбата за одобрување кредити за 
обртни средства за зголемениот обем на работењето 
на определени категории стопански организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/59 и 34/59). 

Средствата од точката 1 став 1 на овој член се 
приход на федерацијата кои како заеднички сред-
ства на општествената репродукција се внесуваат 
во кредитниот фонд на банката според посебен со-
јузен закон, а средствата од точ. 2 и 3 им припаѓаат 
на банките што ги дале кредитите. 

Член 119 
Стопанските организации за кои со посебни со-

јузни прописи е определено плаќање камата на 
средствата на деловниот фонд по стопа пониска од 
6%, ќе плаќаат по кредитите за обртни средства од 
членот 118 на овој закон камата по таа пониска 
стопа, со тоа што таа стопа да не може да биде 
пониска од 1% годишно. 

Член 120 
Се овластува Сојузниот извршен совет да може 

за стопанските организации од определени стопан-
ски дејности да пропише и покус рок за исплата од 
рокот утврден со членот 118 од овој закон, но не 
покус од 15 години, односно да може да пропише и 
подолг рок за исплата, но не подолг од 35 години. 

Член 121 
За кредитите за постојани обртни средства до-

биени врз основа на Одлуката за одобрување на за-
емите за обртни средства на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58 и 28/59) 
и на Одлуката за начинот за обезбедување обртни 
средства на задругите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 34/57 и 15/58) банките можат на барање од ко-
рисникот на кредитот да го продолжат рокот за ис-
плата, но најдолго до роковите од членот 120 на овој 
закон. 

Член 122 
Средствата на фондот за ризици што до 28 јули 

1966 година, како ден на влегувањето во сила на 
Законот за дополнение на Законот за средствата на 
стопанските организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/66), не ги искористило, трговското претпри-
јатие ќе ги внесе од својот деловен фонд. 

Општинското собрание ќе одлучи за намената на 
средствата на општинскиот фонд за ризици што не 
се искористени до 28 јули 1966 година* 

Член 123 
По исклучок од одредбата на членот 6 од Зако-

нот за средствата на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61, 30/62 и 53/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65), стопанските 
организации што според посебен сојузен закон пла-
ќаат придонес од доходот го распоредуваат доходот 
намален за износот на тој придонес (чист приход). 

Член 124 
По исклучок од одредбата на членот 24 став 2 

од Законот за средствата на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61), стопан-
ските организации можат во 1966 година доходот 
остварен во таа година да го користат и за органи-
зирање и користење на одморот на работниците, и 
тоа најмногу до 1,5% од вкупно исплатените лични 
доходи, со тоа што тие да се должни по завршната 
сметка за 1966 година да издвојат од остварениот 
доход во фондот на заедничката потрошувачка и 
соодветни средства за покривање на износот корис-
тен во текот на таа година. 

Член 125 
Одредбата на членот 37 од овој закон се при-

менува од 1 јануари 1968 година, на кој ден преста-
нуваат да се применуваат одредбите на чл. 42 и 116 
точка 4 од Законот за средствата на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61). 

Член 126 
Одредбите на чл. 3, 11 и 14 од Законот за из-

мени и дополненија на Законот, за средствата на 
стопанските организации ( „Служен лист на СФРЈ", 
бр. 1/67) се применуваат од 1 јануари 1967 година, а 
одредбата на членот 12 на тој закон може, по ис-
клучок, да се применува и за целата 1966 година. 

Член 127 
Сојузниот секретар за финансии ќе донесе по-

блиски прописи за спроведувањето на одредбите на 
чл. 118 и 119 од овој закон. 

Член 128 
Поблиски прописи за пресметувањето и упла-

тувањето на средствата на амортизацијата донесува 
сојузниот секретар за финансии. 

Член 129 
Со денот 5 јануари 1958 година, како ден на 

влегувањето во сила на Законот за средствата на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/57) стазена е вон сила Уредбата за управува-
њето со основните средства на стопанските органи-
зации, освен одредбите на чл. 75 до 81 и 83 кои 
престанаа да важат со денот 28 април 1960 година 
како ден на влегувањето во сила на Законот за 
стопанските престапи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/60). 

Сојузниот извршен совет може да донесе про-
писи за учеството на потрошувачите во доходот на 
трговските организации. 

Сојузниот секретар за стопанство, во спогодба со 
сојузниот секретар за финансии, може да донесе 
прописи за работењето на општите земјоделски зад-
руги на отворена сметка. 

Член 130 
Од 1 јануари 1961 година престанаа да важат: 
1) Одлуката за ограничување користењето на 

срдствата на амортизацијата и за пош!Ските норми 
на амортизацијата за стопанските организации од 
определени дејности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/57, 48/58, 17/59, 52/59 и 15/60); 

2) Одлуката за нормите на земјарината што ја 
плаќаат државните органи и установи, општестве-
ните организации и самостојните установи („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 28/60); 

3) Уредбата за регулирање на односите во врска 
со располагањето со чистиот приход и со средствата 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 14/58, 29/58 и 52'58); 

4) Уредбата за земјприпаѓа („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 39/60); 

5) Уредбата за употреба на средствата за ин-
вестиции во 1961 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/60); 
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6) Одлуката за определување земјишта на кои 
привремено не се плаќа земјарина („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 40/58); 

7) Одлуката за користење на средствата на 
амортизацијата на селскостопанските организации 
за учество во трошоците на инвестициите во врска 
со заемите одобрени од средствата на Општиот ин-
вестиционен фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/59): 

8) Одлуката за определување намената на сред-
ствата од фондовите за заедничка потрошувачка за 
кои не се плаќа придонес за буџетите при користе-
њето на тие средства („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10/58); 

9) Одлуката за начинот на плаќање на ануи-
тетите по заемите за инвестиции („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/58 и 47/58). 

Од 1 јануари 1961 година престанаа да важат и 
другите прописи што се во спротивност со Законот 
за средствата на стопанските организации („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 17/61). 

Член 131 
Со денот 4 април 1965 година престанаа да 

важат: 
1) Уредбата за заедничкото вложување на ос-

новни и обртни средства на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/58 и 13/61); 

2) Одлуката за височината на средствата на 
фондовите што стопанските организации можат да 
ги вложуваат во општествените инвестициони фон-
дови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 40/58 и 13/61); 

3) Одлуката за употреба на чистиот приход за 
обртни средства („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/62). 

Член 132 
Со денот 28 јули 1966 година престанаа да 

важат: 
1) Основниот закон за фондовите за ризици во 

трговските претпријатија за промет на земјоделски 
прехранбени производи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65); 

2) Наредбата за земјоделските прехранбени про-
изводи за кои можат да се користат средствата на 
фондот за ризици („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/63 и 21/64); 

3) Упатството за водењето на евиденцијата за 
прометот на земјоделски прехранбени производи и 
за пресметувањето на разликата во цената на тие 
производи поради користење на средствата на фон-
дот за ризици („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/63). 

114. 
Врз основа на членот 37 став 2 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, 28/66 и 54/67), во врска со членот 
20 од Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКА ЗА 
ПРИБАВУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ХРАНА 

1. Во Одлуката за обврска за прибавување доз-
воли за увоз на определени производи за храна 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/67) во точката 1, 
во табелата, под ред. бр. 233 и 234, во колоната 5 
зборовите: „1 септември до 28 февруари" се заме-
нуваат со зборовите: „1 септември до 1 мај". 

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

P. п. бр. 21 
6 март 1968 година 

, Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

115. 
Врз основа на членот 10 од Законот за сојуз-

ниот буџет за 1968 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 54/67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС 
ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУ-

МАРСТВОТО ВО 1968 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за давање регрес при продаж-
бата на вештачки ѓубриња за потребите на земјо-
делството и шумарството во 1968 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 54/67) во точката 3 став 1 бро-
јот: „200.000" се заменува со бројот: „280.000", а 
бројот: „40.000" — со бројот: „90.000". 

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

P. п. бр. 19 
6 март 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

116. 
Врз основа на членот 37 став 2, во врска со чле-

нот 54 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, 28/66 и 54/67), 
во врска со членот 20 од Законот за девизното ра-
ботење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66 и 54/67) 
и точката 1 од Одлуката за постапката за утврду-
вање и распределба на стоковните контингенти од-
носно девизните контингенти за увоз на стоки во 
1968 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВ-
НИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 

1968 ГОДИНА 

1. Стоките за кои со Одлуката за определува-
ње на стоките чиј извоз и увоз е ругулиран („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 
30/67, 32/67, 40/67 и 54/67) е определен увоз врз ос-
нова на стоковниот контингент, во 1968 година мо-
жат да се увезуваат до количините (стоковен кон-
тингент) утврдени во точката 2 на оваа одлука, ако 
со оваа одлука не е определено поинаку. 

2. Стоковните контингенти со кои се определува 
количината на одделни видови стоки до која мо-
жат да се увезуваат одделни видови стоки се след-
ните: 
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Шифра од 
Номенкла-

турата ССТ Н а и м е н у в а њ е 
Tap. број од 

Царинската 
тарифа 

Количина 
односно 
вредност 

1 276-30-10 

2 276-30-20 

3 276-30-30 
4 276-40-20 
5 276-40-30 
6 283-91-10 
7 283-91-30 

8 

10 

И 

321-40-30 
321-80-11 
321-80-13 
321-80-90 

12 514-34-10 
13 581-20-00 
14 581-20-03 

15 581-20-09 

16 581-20-10 

17 581-20-11 

18 581-20-12 19 581-20-13 

20 599-64-10 
21 664-30-10 

22 671-20-11 
23 671-20-22 

24 663-81-10 

а) Репродукционен материјал 
Сол камена 
— за репродукција 
— за лична потрошувачка (резерви) 
Сол морска 
— за репродукција 
— за лична потрошувачка 
Сол варена (за специјални потреби) 
Азбестно влакно 
Азбестно брашно 
Хромова руда 1а и На 
Кромова руда I l ia 
Вкупно хромова руда 
од тоа хромова руда 1а 
хромова руда Па и Ш а 
Јаглен камен друг 
Кокс металуршки ситен 10 до 20 mm 
Кокс леарски. 
Кокс друг и брикети од кокс 
Борати 
Поливинил-хлорид во прав и во гранулат 
Поливинил хлорид во фолија, филмови и ленти 
Поливинил хлорид -од други видови 
Полиетилен високопритисочен во гранулат (гус-
тина 0,932) 
Полнети лен нископритисочен во гранулат (густи-
на над 0,932) 
Полипропилен 
Полистирол и хополиместирол со над 50% сто-
рел 
Колофониум, квалитет WW специјален 
Стакло во плочи необработено за преработка и 
сигурносно стакло 
Железо сурово, нелегирано сиво 
Железо сурово, легирано сиво 
Вкупно железото сурово 
Азбестно предиво 

25.01/1,4 

25.01/3,4 

25.01/2,5 

25.24/1 
25.24/2 
26.01/10а 
26.01/10а 

27.01/16 
2Г7.04/1а 
27.04/Ib 
27.€4/1г 
28.46/1 а до е 
39.02/16 
39.02/16 

39.02/16 

39.02/2 до 6 

39.02/2 до 6 
39.02/2 до 6 

39.02/2 до 6 
38.08/1 

70.06/1 
73.01/2а 
73.01/2а 

68.13/1 

95.000 t 
4.000 t 

3.000 t 
18.000 t 

ЗОО t 
22.000 t 

1 t 

95.000 t 
5.000 t 

90.000 t 
25.000 t 
90.000 t 
9.000 t 

36.000 t 
6.000 t 

10.000 t 
2.007 t 
1.253 t 

1.870 t 

6.000, i 
2.500 t 

200 t 
500 t . 

3.150 i 

30.000 t 
20 t 

б) храна 
25 041-00-10 
26 042-10-20 
27 052-20-10 

28 061-20-11 

29 071-10-10 
30 071-10-21 
31 071-10-22 

32 121-00-24 

Пченица -
Ориз лупен (неполиран) 
Ориз полиран и глазиран 
Вкупно оризот 
Шеќер во кристал 
— за репродукција 
Кафе сурово (непржене) ' 
Кафе пржено немелено 
Кафе пржено мелено 

'Вкупно кафето 
Тутун ф е р м е н т и р а ј друг 

10.01/16 
• 10.06/16 
10.06/2 а 

17.01/2а, 1.2 
09.09/1 а 
09.01/16 
09.01/16,. 

24.01/2 

256.000 I 

35.000 t 

30.000 t 

32.000 t 

703,5 t 

9 
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3. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во спогодба со Народната банка на Југослави-
ја, ќе го утврди, водејќи сметка за склучените тр-
говски и други спогодби, износот и видот на деви-
зите а, по. потреба, и земјата од која се врши уво-
зот, како и динамиката на користењето на девизите 
и роковите во кои работните организации треба да 
се спогодат за меѓусебната распределба на утврде-
ниот стоковен контингент од точката 2 на оваа од-
лука 

4. Во распределбата на стоковните контингенти 
за репродукционен материјал утврдени во точката 
2 па оваа одлука учествуваат работните организации 
— потрошувачи на тие производи. 

5. Распределбата на стоковниот контингент од 
точката 2 на оваа одлука ја вршат работните ор-
ганизации по постапката утврдена во Одлуката за 
постапката за утврдување и распределба на стоков-
ните контингенти односно девизните контингенти за 
увоз на стоки во 1968 година. 

По исклучок, носител на контингентите за увоз 
на пченица, кафе, шеќер, ориз и сол за широка 
потрошувачка е Сојузната дирекција за резерви на 
прехранбени производи. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи, како носител на контингентите за увоз 
на стоките од ставот 2 на оваа точка, во рамките на 
износите и видовите девизи утврдени во смисла на 
точката 3 од оваа одлука, ќе изврши избор на нај-
поволен увозник врз основа на одржано јавно над-
давање, односно врз основа на претходно извршено 
собирање понуди од најмалку три понудувачи. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи може увозот на кафе од ставот 2 на оваа 
точка да го обу е лови со извоз на стоки во земјите 
од кои се увезува кафето. 

На избраниот најповолен увозник Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи ќе 
му издаде решение за увоз на определени стоки од 
стоковниот контингент. 

6. Увозот на тркални лежаи се врши врз осно-
ва на договор на работните организации произво-
дители и потрошувачи на овие производи, во рам-
ките на Сојузната стопанска комора. 

Договорот помеѓу работните организации од 
ставот 1 на оваа точка подлежи на одобрение од 
сојузниот секретар за надворешна трговија доне-
сено во спогодба со сојузниот секретар за стопан-
ство. 

Решение за распределба на количините »а тр-
ка лни лежаи од ст. 1 и 2 на оваа точка на одделни 
работни организации издава Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија. 

7. Износите на девизите или количините доде-
лени од 1 јануари до 20 март 1968 година на работ-
ните организации за увоз на производите за кои е 
пропишана формата на увозот врз основа на сто-
ковниот контингент, се вклучуваат во количините 
утврдени во точката 2 на оваа одлука. 

8. За стоките за кои е со Одлуката за опреде-
лување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, 
определен увозот врз основа на стоковниот контин-
гент, а кои не се наведени во точката 2 на оваа 
одлука, дополнително, според укажаната потреба, 
ќе се утврди за 1968 година стоковниот контингент. 

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

P. п. бр. 24 
в март 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен девет 

Претседател, 
Мик« Шниљак, е. р. 

117. 
Врз основа на членот 4 став 1 од Законот за 

сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/67), па предлог од Сојузниот геолошки 
завод, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА-
ТА ПРЕДВИДЕНИ СО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 
1968 ГОДИНА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИС-

ТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ 

1. Средствата за геолошко-рударстш истражу-
вачки работи предвидени во разделот 29 позиција 
151 подгрупа 16-2 на сојузниот буџет за 1968 година, 
можат до износот од 25 милиони динари да се ко-
ристат за намените од Програмата за употреба на 
средствата предвидени со сојузниот буџет за 1968 
година за геолошко-рударски истражувачки работи 
(во понатамошниот текст: Програмата), која е от-
печатена кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука мо-
жат да се користат за оние истражувачки работи 
за кои е обезбедено учество од страна на заинтере-
сираните органи, установи и организации, во висо-
чина која им одговара на односите утврдени во 
Програмата. 

3. Средствата на резервата од Програмата Со-
јузниот геолошки завод може да ги користи за не-
предвидените и недоволно предвидени потреби во 
Програмата. 

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

P. п бр. 23 
27 февруари 1968 година 

Белград 

Сој:-ген извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ 
СО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА ЗА ТЕ-
ОЛ ОШКО-РУ ДА РСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ 

Федерацијата во 1968 година ќе учествува во 
финансирањето на геолошко-рударските истражу-
вачки работи од општ општествен интерес. Овие ис-
тражувања, што имаат исклучително регионален 
карактер, се изведуваат со цел за разјаснување на 
општите геолошки, хидрогеолошки и инженерско-
геолошки особини на одделни подрачја, како и за 
утврдување потенцијалноста на одделни подрачја 
според .минералните суровини. 

Со оваа програма во најголем дел се обезбедува 
продолжување на порано започнатите работи, а во 
помал обем — отпочнување работи на нови под-
рачја. 

Обемот на средствата потребни за финансирање 
на оваа програма изнесува 49.900 илјади динари, 
од што федерацијата обезбедува 25.000 илјади ди-
нари (50,1 отсто), додека другите интересенти (потес-
ни општествено-политички заедници, стопански и 
други организации) треба да обезбедат 24.900 илја-
ди динари (49.9 отсто). 

Вкупните средства според оваа програма се 
распоредуваат на следните видови геолошко-ру* 
дареви истражувачки работи: 
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— во илјади динари — 

Cpevicr^ra ги обезбедуваот 

Видови истражувања Вкупно pa^fC
T"a ДРУГИ Однос 

1. Геолошки карти 6.800 3.400 3.400 50:50 
2. Регионални хидроге-

олошки истражувања 2.510 1.255 1.255 50:50 
3. Регионални инже-

нерекогеолошки ис-
. тражувања 1.050 525 525 50:50 

4. Регионални истра-
жувања на нафта 10.600 5.300 5.300 50:50 

б. Регионални истра-
жувања на минера-
логените подрачја 28.600 14.300 14.300 50:50 

6. Изработка на студии 
и упатства и печате-
ње карти 100 100 — 100:0 

7. Резерва 240 120 120 50:50 

Средствата на резервата ќе се користат за неоп-
ходни зголемувања на средства распоредени на од-
делни БИДОВИ истражувања, ако при договара-
њето на работите се укаже потреба за тоа, како 
и за дополнителен распоред врз оние објекти на ис-
тражувањата, кај кои резултатите добиени во те-
кот на истражувањата бараат проширување на о-
бемот и структурата на работите, односно за фи-
нансирање на неопходните работи што со оваа про-
грама не се предвидени. 

118. 
Врз основа на членот 10 од Законот за сојуз-

ниот буџет за 1968 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 54/67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ОД СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 
ГОДИНА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА 

ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ 

1. На сообраќајните работни организации што 
вршат превоз на патници во јавниот сообраќај (во 
понатамошниот текст: сообраќајните организации) 
им се исплатува надоместок за извршените во пат-
ничкиот сообраќај превози на лица што имаат право 
на повластица во возење според Законот за прес-
танок на важењето на Одлуката за лицата што 
имаат право на повластица во возењето при ко-
ристењето на годишниот одмор и на Одлуката за 
определување повластици во патничкиот сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65), и тоа на: 

1) пратеници на Сојузната скупштина; 
2) народни херои; 
3) носители на ордените: Караѓорѓева ѕвезда со 

мечеви, Бел орел со мечеви и Златен медал на 
Обилиќ; 

4) носители на „Партизанска споменица 1941"; 
5) воени од војните и мирновремени воени ин-

валиди и уживатели на семејна инвалиднина; 
6) слепи лица. 
Лицата од ставот 1 на оваа точка ја користат 

повластицата врз основа на исправите што се про-
пишани со прописот кој ја определува повласти-
цата во возење. 

Пратениците на Сојузната скупштина ја ко-
ристат повластицата во возење врз основа на пра-
теничка легитимација, а носителите на „Партизанска 
споменица 1941" — врз основа на исправата што 
им ја издава Заедницата на Југословенските желез-
ници за сите гранки на сообраќајот. 

Надоместокот за извршените превози од ставот 
1 на оваа точка (во понатамошниот текст: надо-
местокот) им се исплатува на сообраќајните органи-

зации само за превезите извршени во внатрешниот 
јавен сообраќај, и тоа на релациите односно ли-
ниите предвидени во возниот ред и по однапред 
утврдените редовни цени на превозот. 

2. Надоместокот им се исплатува на сообраќај-
ните организации врз основа на доказ за изврше-
ниот превоз на одделни корисници на повластици. 

По исклучок од одредбата на с-гавот 1 на оваа 
точка, на железничките транспортни претпријатија 
ќе им се исплати во паушален износ надоместок за 
бесплатен превоз на пратениците на Сојузната скуп-
штина. Височината на овој надоместок ја утврдува 
сојузниот секретар за стопанство, во спогодба со 
сојузниот секретар за финансии и со Заедницата на 
Југословенските железници, Брз основа на бројот 
на корисниците на повластените, проценетиот број 
на патувањата, проценетиот просечен превозен пат 
и износот на редовната возна цена на просечен пат 
за едно патување во тој период. 

3. Надоместокот се исплатува врз основа на ба-
рањето за исплатување надодтесток, што го подне-
сува сообраќајната организација со доказите за из-
вршениот превоз. 

Барањето за исплатување и се поднесува на ор-
ганизационата единица на Службата на општестве-
ното книговодство ка ј која подносителот на барањето 
има жиро-сметка. 

4. Исплата по барањата за исплатување надомес-
ток врши организационата единица на Службата на 
општественото книговодство ка ј која се води смет-
ката која треба да се оптовари со исплатениот из-
нос на надоместокот. 

5. Надоместокот се исплатува од средствата рас-
поредени во сојузниот буџет за 1968 година за ин-
тервенции во стопанството, во разделот 13 — Со-
јузен секретаријат за стопанство, позиција 73 
(16-2-21) до износот од 21,500.000 динари. Овој на-
доместок се исплатува за превозите извршени од 
1 јануари до 31 декември 1968 година. 

6. Се овластува сојузниот секретар за стопанство, 
да го пропил те, во спогодба со сојузниот секретар 
за финансии, начинот и постапката за поднесу-
вање барања за исплатување на надоместокот и за 
поднесување документацијата со која сообраќајната 
организација докажува дека извршила превоз на 
корисници на повластица. 

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

P. п. бр. 18 
6 март 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљах, е. р. 

119. 
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 ПРОЦЕНТОТ ЗА РАСПРЕДЕЛ-
БА НА ПРИХОДОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛО-

ТАРИЈА 

1. Приходот што Југословенската лотарија во 
1968 година ќе го оствари од сите игри на среќа, 
кој со нејзиниот финансиски план за 1968 година 
е предвиден во износ од 280,090.000 динари, се рас-
пределува, по одбивање на износот за исплатување 
на добивките, и тоа: 

1) на Југословенската лотарија — — — 34% 
2) на организациите од членот 26 на За -

конот за Југословенската лотарија — — — 66% 
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2. Приходот што Југословенската лотарија во 
1968 година ќе го оствари над износот од 280,090.000 
динари, ќе се распредели по процентите од точката 
1 на оваа одлука. 

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

P. п. бр.20 
6 март 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

120. 
Брз основа на членот 26 став 1 од Законот за 

Југословенската лотарија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/62 и 53 62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
16 65), на предлог од Советот на Југословенската 
лотарија, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛОТ ОД ПРИХОДОТ НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА ВО 1968 ГОДИНА 
КОЈ ИМ ПРИПАЃА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ОД ЧЛЕНОТ 26 НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА 

1. Делот од приходот на Југословенската лота-
рија според планот за 1967 година во износ од 
76,629.000 динари се распоредува, и тоа: 

Динари 
1) на социјално-хуманите 

за ци и — — — — — — • 
органи-

47,314.000 

27,515.000 

1,800.000 

2) за финансирање на објектите за 
физичка култура — — — — — — 

3) за финансирање на објектите и о-
премата за објектите за техничка кул-
тура — — — — — — — — — 

2. Износот од 47,314.000 динари наведен во точ-
ката 1 под 1 на ова решение им се распределува 
на следните социјално-хумани организации, и 
тоа на: 

1) Сојузот на здруженијата на бор-
ците од Народноослободителната војна 
на Југославија — — — _ — — 20,714.000 

од што: 
— за активност на Сојузниот одбор 
— за активност на организациите 

во републиките — за решавање на стан-
бените прашања на борците — — — 

2) Сојузот на трзгдовите инвалиди 
на Југославија — — — — — — — 

3) Сојузот на глувите на Југославија 
4) Сојузот на слепите на Југославија 
5) Југословенсршот црвен крст — 
6) Сојузот на организациите и уста-

новите за воспитување на децата на Ју-
гославија „Општество и воспитување" — 

7) Југословенскиот одбор за соци-
јална работа — — — — — — — 

од што: 
— за активност на Југословенскиот 

3,210.000 

17,504.000 

1,720.000 
4,700.000 
5.500.000 
4,650.000 

2,000 ООО 

1,000.000 

— — 550.000 

— за списанието „Социјална по-
литика" — — — _ — — 125.000 

— за формирање на фонд за соци-
јална заштита — — — — — — — 325.000 

8) Сојузот на дефекте лозите на Ју-
гославија — — — — — — — — 3,000.000 

9) Југословенскиот сојуз против ал-
кохолизмот, за активност на Централ-
ниот одбор — — — — — — — — 280.000 

10) Сојузот на друштвата за помош 
на ментално недоволно развиените лица 
во СФРЈ — — — — — — — — 3,400.000 

11) Сојузот за спорт и рекреација на 
инвалидни лица — — — — — — 350.000 

3. Распределба на износот од 27,515.000 динари 
за финансирање на објектите за физичка култура, 
наведен во точката 1 под 2 на ова решение, ќе ја 
изврши Сојузната комисија за физичка култура. 

4. Износот од 1,800.000 динари за финансирање 
на објектите и опремата за објектите за техничка 
култура, наведен во точката 1 под 3 на ова решение, 
му се доделува на Претседателството на Советот на 
народната техника на Југославија. 

5. Делот од приходот на Југословенската лота-
рија од точката 1 под 1 и 3 на ова решение ќе им 
се исплатува на организациите од точ. 2 и 4 на 
ова решение според остварувањето на приходите, 
а најдоцна тримесечно, сразмерно износите утвр-
дени за одделни од тие организации. 

АКО Југословенската лотарија не ги оствари 
приходите предвидени со нејзиниот финансиски план, 
на организациите од ставот 1 на оваа точка сраз-
мерно ќе им се намалат средствата утврдени со ова 
решение. 

6. АКО Југословенската лотарија оствари при-
ходи поголеми од износот предвиден со нејзиниот 
финансиски план за 1968 година, повеќе остварени-
те приходи за општествените организации ќе се рас-
поредат дополнително. 

7. Главната дирекција на Југословенската лота-
рија ќе им врши уплатување на средствата на ре-
публичките организации врз основа на решенијата 
што ги донесуваат сојузните органи и организации 
односно Сојузната комисија за физичка култура. 

8. Приходите што Југословенската лотарија ги 
остварила во износ од 5,465.659,41 динари од про-
давање лозови и од уплати на лото — над износот 
предвиден во нејзиниот финансиски план за 1967 
година им се распоредуваат, и тоа на: 

Динари 
1) Сојзгзот на здруженијата на бор-

ците од Народноослободителната војна 
на Југославија — за активност на ор-
ганизациите во републиките заради ре-
шавање на станбените прашања на бор-

2) Сојузот на слепите на Југославија 
— за заложување на слепите и помош 
на заштитните работилници — — — 

3) Југословенскиот одбор за социјал-
на работа — за потребите на Здруже-
нието на дистрофичарите на Југославија 

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

P. п. бр. 22 
6 март 1968 година 

Белград 

4,665.359.41 

700.000 

100.000 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 
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121. 
Врз основа на членот 4 став 2, членот 37 став 2 

и членот 41 ст. 1 и 2 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), во согласност со Сојузниот совет за здрав-
ство и социјална политика, сојузниот секретар за 
стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИТОТО, МЕЛНИЧ-
КИТЕ ПРОИЗВОДИ, ЛЕБОТ И ПЕЦИВОТО, ТЕ-

СТЕНИНИ!^ И КЕКСОТ 
Член 1 

В-з Правилникот за квалитетот на житото, мел-
ничките производи, лебот и пецивото, тестенините 
и кексот („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/63 и 2/64) 
во членот 3 став 2 точката 10 се брише. 

Досегашната точка 11 станува точка 10. 

Член 2 
Во членот 5 бројот: „100" се заменува со бројот: 

„200". 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Декларацијата од ставот 1 на овој член мора 

да содржи податоци за бојосувањето и конзервира-
њето, ако прехранбениот продукт е бојосан односно 
конзервиран. За прехранбените продукти за кои 
со овој правилник е определено да мораат да имаат 
рок на употреба, декларацијата мора да содржи и 
податок за датумот на производството и за рокот на 
употребата на прехранбениот продукт." 

Член 3 
Во членот 7 точка 4 на двете места зборот: „ос-

новни" се брише. 
Член 4 

Во членот 11 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Како промет во смисла на ставот 1 од овој член 

се подразбира и замена на брашно за жита.'4 

Член 5 
Во членот 17 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на ставот 2 од овој 

член, излупен ориз и глазиран ориз можат да со-
држат најмногу 15% вода." 

Член 6 
Во членот 20 став 1 точка 3 зборовите: „8% жол-

тикави зрна" се заменуваат со зборовите: „2% жолти 
зрна", а зборовите: „2% зрна на оризова леќа" — 
со зборовите: „0,2% зрна на оризово просо". 

Член 7 
Во членот 25 став 2 зборовите: „од 600° до 

900°С" се заменуваат со зборовите: „од 850°С". 

Член 8 
Во членот 26 точка 1 по одредбата под г) се до-

дава нова одредба под д), која гласи: 
„д) „тип 800 — еднолично";". 
Досегашната одредба под д) станува одредба 

под ѓ). 
По одредбата под ѓ) се додава нова одредба 

под е), која гласи: 
„е) „тип 1.150""*. 

Член 9 
Во членот 27 став 1 по зборовите: „до 0,65%'* 

буквата „и" се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: »„тип 800" од 0,75% до 0,85%,«, а по збо-
ровите: „до 1.05%" се додаваат зборовите: »и „тип 
1.150" од 1,10% до 1,20%«. 

Член 10 
Во членот 28 став 1 зборовите: »„тип 600" и „тип 

1.000"« се заменуваат со зборовите: »„тип 600", „тип 
800", „тип 1000" и „тип 1150"«. 

Член 11 
Членот 29 се менува и гласи: 
„Степенот на киселоста на мелничките произ-

води од пченица, утврден во филтрат од 67% неу-
трален етанол по екстракција во траење од 5 ми-
нути, може да биде: ка ј брашното и гризот „тип 400" 
до 2,5, ка ј брашното „тип 600" до 3, ка ј брашното 
„тип 800" до 3,2, ка ј брашното „тип 1000" до 3,5, ка ј 
брашното „тип 1.150" до 3,8 и ка ј прекрупата „тип 
1800" до 4,7." 

Член 12 
Во членот 31 точ. 5 и 6 се заменуваат со нова 

точка 5, која гласи: 
„5) содржината на влажно лепило во проценти 

и неговиот квалитет утврден со метода на бабрењв 
на леталото волуметриски (Qo), или квалитетниот 
број на брашното утврден со помош на фаринограф, 
со назначување на моќта за впивање вода во про-
центи и степенот на смекнување™ на тестото во 
фаринографски единици." 

Член 13 
Во членот 35 став 4 зборовите: „67% алкохолен 

филтрат" се заменуваат со зборовите: „филтрат 67% 
неутрален етанол по екстракција во траење од 5 
минути", зборовите: „до 3" — со зборовите: „до 3,5", 
зборовите: „до 3,5" — со зборовите: „до 4", а зборо-
вите: „до 4,5" — со зборовите: „до 5". 

Член 14 
Во членот 36 став 3 се додава нова реченица, 

која гласи: „Пченкарен гриз се пушта во промет 
како ситен пченкарен гриз или крупен пченкарен 
гриз." 

Во ставот 4 зборовите: „од цело зрно на пченка 
или" се заменуваат со зборот: „само". 

Член 15 
Членот 37 се менува и гласи: 
„Мелнички производи од пченка можат да со-

држат најмногу 2,5% масти. 
Степенот на киселост на мелничките производи 

од пченка, утврден во филтрат 67% неутрален етанол 
по екстракција во траење од 5 минути, не смее да 
биде поголем од 4. 

Големината на честиците на пченкарно брашно 
може да биде до 250 микрони, на ситен пченкарен 
гриз од 250 до 650 микрони, а на крупен пченка-
рен гриз од 630 до 1000 микрони. 

При просевањето на гризот низ сито со квадрат-
ни отвори од 0,25 шш, не смее да има повеќе од 5% 
пропаѓања." 

Член 16 
По членот 37 се додава назив на нов оддел со 

нов член 37а, кој гласи: 
„За. Мелнички производи од хелда 

Член 37а 
Хелдино брашно е производ добиен со мелење 

на здраво и чисто зрно на хелда. 
Хелдино брашно може да содржи пепел до 2%. 
Степенот на киселоста на хелдиното брашно, 

утврден во филтрат 67% неутрален етанол по екс-
тракција во траење од 5 минути, не смее да биде 
поголем од 3. 

Заради подобрување на печивоста на лебот, на 
хелдиното брашно може без посебна декларација да 
му се додаде до 20% пченично брашно „тип 400 — 
остро"." 

Член 17 
Во членот 38 точка 2 по зборовите: „од 14% во-

да" се додаваат зборовите: „во промет на мало, а 
15% вода — во промет на големо". 

Член 18 
Членот 39 се брише. 

Член 19 
Во членот 41 став 2 по точката 2 се додава нова 

точка 2а, која гласи: 
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„2а) за пченично брашно „тип 800" — во форма 
на исправен правоаголник, во бела боја, со текст 
печатен во костенлива боја;". 

По точката 3 се додава нова точка За, која 
гласи: 

За) за пченично брашно „тип 1150" — во форма 
на усправен правоаголник, во бела боја, со текст 
печатен во црна боја;". 

Член 20 
Членот 43 се менува и гласи: 
„Леб, во смисла на овој правилник, е производ 

добиен со мешање, ферментација, обликување и пе-
чење на тесто месено од брашно од жита, вода или 
друга дозволена течност, пекарски квасец или дру-
ги средства за ферментација и кујнска сол (основ-
ни суровини). При производството на леб можат да 
се употребат додатни и помошни суровини дозво-
лени со овој правилник. 

Печиво е производ добиен на начинот од ставот 
1 на овој член, чија тежина по парче не преминува 
250 грама." 

Член 21 
Во членот 44 став 1 зборовите: „пченично браш-

но и 'ржано брашно" се заменуваат со зборовите: 
„пченично брашно, 'ржено брашно, пченкарно браш-
но и хелдино брашно". 

Член 22 
Во членот 45 став 1 зборовите: „брашно од пчен-

ка" се заменуваат со зборовите: „брашно од јачмен, 
брашно од овес, овесни снежинка", по зборовите: 
„глутенско брашно," се додаваат зборовите: „пчен-
карен скроб; а по зборот: „гликозе," се додаваат 
зборовите: „хидролиза™ на скроб богати со шеќери 
кои лесно ферментираат, пченични и пченкарни 
никулци и производи изработени врз база на овие 
никулци". 

Член 23 
Во членот 46 ставот 1 се менува и гласи: 
„Како помошни суровини при произведување 

на леб и печиво можат да се употребат производи и 
препарати врз база на дијастаза и други енцими; 
клајстеризирано брашно; производи и препарати врз 
база на јастиви масти и масла, глицериди и лецити-
ни, со тоа што пероксидниот број на глицеридите 
и лецитините да не може да биде поголем од 10; 
производи и препарати врз база на пектин, п е ћ и н -
ска киселина, алгинска киселина како и Na и Са 
соли на тие киселини; брашно од семе на рогачка; 
аскорлинска, винска, оцетна, млечна и лимонска 
киселина, како и Na, К и Са соли на тие киселини; 
соли на пропионска киселина; препарати врз база 
на сушено кисело тесто, сув пекарски квасец и пре-
парати врз база на екстракт од пекарски квасец.4' 

Член 24 
Во членот 48 став 1 по точката 2 се додаваат две 

нови точки, кои гласат: 
„2а) пченакрен леб; 
26) хелдин леб;". 
Во ставот 2 точката 2 се менува и гласи: 
„2) масен леб и масно печиво;". 
Точката 8 се заменува со четири нови точки, кои 

гласат: 
„8) полнето печиво; 
9) бурек; 
10) симит; 
11) лебни тровчиња." 

Член 25 
Во членот 49 став 1 точ. 3, 4 и 5 се заменуваат 

со четири нови точки, кои гласат: 
„3) „полуцрн леб" и „полуцрно печиво" — ме-

сени од брашно „тип 800"; 
4) „црн леб" и „црио печиво" — месени од бра-

шно „тип 1000"; 
5) „црн леб" и „црно печиво/' г— месени од бра-

шно „тил 1150"; 

6) „грахам-леб" и „грахам-печиво" — месени 
од прекрупата „тип 1800".". 

Во ставот 2 зборовите: „црн леб" И „грахам-леб" 
се заменуваат со зборовите: „пченичен леб", а на 
крајот се додаваат зборовите: „или до 5% 'ржено 
брашно „тип 950" и до 2% пченкарен скроб". 

Член 26 
По членот 50 се додаваат два нови члена, кои 

гласат; 

„Член 50а 
Под називот „пченкарен леб" може да се пушта 

во прохмет леб месен од пченкарно брашно. 
При произведување на пченкарен леб може без 

посебна декларација да се употреби до 10% пченич-
но брашно, до 10% 'ржело брашно и до 3% брашно 
од компир односно до 10% варен излупен компир. 

Член 506 
Под називот „хелдин леб" може да се пушта во 

промет леб за чие производство е употребено нај-
малку 75% брашно од хелда, а остатокот — пченич-
но брашно." 

Член 27 
Членот 51 се менува и гласи: 
„Мешан леб и мешано печиво можат да се про-

изведуваат и да се пуштаат во промет од мешавини 
на пченично, 'ржено, јачмено, овесно, хелдино и 
пченкарно брашно. 

Мешан леб може да се пушта во промет и со 
посебна ознака „пченичен мешан леб", „'ржен ме-
шан леб", „хелдин мешан леб" и „пченкарен мешан 
леб", ако е за произведување на таков леб употре-
бено најмалку 60% од односниот вид брашно. 

Одредбата на ставот 2 од овој член се однесува 
и на мешано печиво." 

Член 28 
Во членот 54 зборовите: „масно пециво" се за-

менуваат со зборовите: „масен леб", зборовите: 
„пециво кое" — со зборовите: „леб кој", а зборот: 
„маснотија" — со зборот: „маст". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Под називот „масно печиво" може да се пушта 

во промет печиво кое содржи најмалку 10% маст 
во однос на количината на употребеното брашно.** 

Член 29 
Членот 55 се менува и гласи: 
„Под називот „леб со јајца" и „печиво со ја јца" 

можат да се пуштаат во промет производи при чие 
произведување на 1 kg брашно се додадени 3 јајца 
од класата d или 124 грама меланж од јајца со 75% 

вода или 33 грама јајца во прав со 5% вода." 

Член 30 
По членот 59 се додаваат четири нови члена, 

кои гласат: 
„Член 59а 

Под називот „полнето печиво" може да се пу-
шта во промет печиво што е наполнето со солени 
или слатки прехранбени продукти. 

Полнето печиво може да се произведува само 
врз основа на производител ска спецификација. 

Член 596 
Бурек е производ добиен од пченично брашно 

„тип 400", маст и вода со употреба на мелено месо, 
сирење, зеленчук, овошје или други дозволени до-
датоци. 

Бурекот мора да содржи најмалку 20% маст. 
Бурек со месо мора да содржи најмалку 20% 

мелено месо, бурек со сирење —- најмалку 20% си-
рење, а бурек со зеленчук ил PI овошје — најмалку 
10% зеленчук или овошје, во однос на количината 
на употребеното брашно. 
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Член 59в 
Симит е производ добиен од пченично брашно 

„тип 400", вода, кујнска сол и други дозволени до-
датоци, замесен со маја од наутови зрна. 

За произведување на маја од наут може да се 
употреби само здраво наутово зрно и вода за пиење. 

Член 59г 
Под називот „лебни тровчиња" може да се пу-

шта во промет производ добиен со мелење на ису-
шен пченичен бел леб и-ти печиво што се хигиен-
ски исправни и не содржат честици јагленисан леб 

Киселоста на лебните тровчиња мерена во фил-
трат 67% неутрален етанол по екстракција во трае-
ње од 5 минути, на мостра со гранулација до 150 
микрони, не смее да биде поголема од 3. 

Лебните тровчиња можат да содржат најмногу 
13% вода." 

Член 31 
Во членот 60 став 1 точка 3 на крајот се дода-

ваат зборовите: „во средината на лебот". 

Член 32 
Во членот 63 ставот 1 се менува и гласи: 
„При продажба на мало, лебот и нечивото мо-

раат да се завиткуваат.11 

Во ставот 2 зборот: „пакување" се заменува со 
зборот: „завиткување". 

Член 33 
Во членот 64 став 2 процентот: „2%" се замену-

ва со процентот: „5%". 

Член 34 
Во членот 77 став 2 зборовите: „концентрат и 

сок од домати или друг зеленчук и зачини" се за-
менуваат со зборовите: сок ови и концентрат од 
зеленчук и сушен зеленчук". 

Член 35 
Во членот 68 точка 3 процентот: „12%" се заме-

нува со процентот: „13%". 
Точката 5 се менува и гласи: 
„5) степенот на киселоста на тестенина произ-

ведена без сокови или концентрати од зеленчук или 
сушен зеленчук, утврден во филтрат 67% неутра-
лен етанол по екстракција во траење од 5 минути 
на мостра со гранулација од 150 микрони, не е 
поголем од 3;". 

Точката 8 се менува и гласи" 
„8) при варењето до исчезнувањето на фарино-

зниот слој да не се распадне повеќе од 14%, изра-
зено на сува материја.". 

Член 36 
Во членот 69 точката 5 се менува и гласи: 
,.5) тестенини со сок учи концентрати од зелен-

чук или со сушен зеленчук;". 
Точката 6 се брише. 
Досегашната точка 7 станува точка 6. 

Член 37 
Во членот 70 зборовите: „или соодветна коли-

чина јајца во прав, или меланж од јајца" се заме-
нуваат со зборовите: „или 124 грама меланж од 
јајца со 75% вода или 33 грама јајца во прав со 
5% вода". 

Член 38 
Во членот 73 на обете места зборовите: „домати 

или друг зеленчук" се заменуваат со зборовите,' 
„зеленчук или сушен зеленчук", 

Член 39 
.Членот 74 се брише1 

Член 40 
Во членот 80 точка 2 зборот: „десертне" се за-

менува со зборот: „чајно". 
Точката 7 се менува и гласи: 
„7) гриеини;". 
Во точката 8 зборот; „индустриски" се брише. 

Член 41 
Во членот 81 став 2 »а крајот се додаваат збо-

ровите: „и кокосово брашно". 
Ставот 8 се брише. 

Член 42 
Во членот 83 се додава нов став 1, кој гласи: 
„Под називот „кекс" можат да се пуштаат ЕО про-

мет производи изработени од тврдо тесто, што содр-
жат брашно, маснотии, шеќер и други состојки до-
зволени со овој правилник." 

Досегашните ст. 1 и 2 стануваат ст. 2 и 3. 

Член 43 
Членот 84 се менува и гласи: 
„Под називот „чајно печиво" можат да се пуш-

таат во промет производи изработени од меко тесто, 
што содржат брашно, маснотии, шеќер и други сос-
тојки дозволени со овој правилник. 

Според видот и количината на маснотии ата што 
е употребена при производството на чај ното печи-
во, чај ното печиво може да се пушта во промет со 
ознака: „десертне", „I квалитет" и „II квалитет". 

Чај ното печиво со ознака „десертне" мора да 
содржи најмалку 20% мп ст, со ознака „I квалитет" 
— најмалку 15% маст, а со ознака „II квалитет" — 
најмалку 10% маст, сметајќи го процентот на мас-
та на готов производ со 5% вода." 

Член 44 
Во членот 86 ставот 2 се менува и гласи: 
„Медено тесто се засладува со додавање на бра-

шно најмалку 40% вкупен шеќер, со тоа што коли-
чината на природниот мед да мора да изнесува на ј -
малку 20% во однос на количината на готов про-
извод." 

Член 45 
Во членот 88 ста® 2 на крајот се додаваат збо-

ровите: „со 4% вода", 

Член 46 
Во членот 89 став а зборовите: „до пет" се заме-

нуваат со зборовите: „или повеќе". 
Во ставот 4 во првата реченица зборовите: „2% 

лешник, бадем односно кафе" се заменуваат со збо-
ровите: „5% лешник односно бадем и 2% кафе". 
По втората реченица се додава нова реченица, која 
гласи: „Масата за полнење „нугат-вафли" мора да 
содржи најмалку 10% нугат-маса." 

Член 47 
Во членот 90 став 1 по зборовите: »„полнет 

кекс"« се додаваат зборовите: »односно „полнето 
чајно печиво"«, а на крајот се додаваат зборовите: 
„односно помеѓу две печени чајни печива", 

Во ставот 2 по зборовите: „Полнетиот кекс" се 
додаваат зборовите: „односно „полнето чајно печи-
В0"О 

Член 48 
По членот 90 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

„Член 90а 
Под на зивот „грисини" можат да се пуштаат во 

промет производи добиени од тесто замесено од 
пченично брашно „тип 400" или „тип 600", вода, со 
или без додаток на квасец, сол, шеќер и други сос-
тојки дозволени со овој правилник, 
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Грисини можат да се произведуваат во форма 
на стапчиња, переци, венчиња и во други форми. 
Декорацијата на овие производи може да се врши 
со крупна сол, ким, кри°тал-шеќер или други до-
датоци дозволени со ОБОЈ правилник. 

При прогледување на грисини дозволена е у-
потреб-ата на патриотов хидроксид во максимална 
концентрација до 0,5%. 

Грисините можат да се произведуваат само врз' 
основа на производитслска спецификација. 

Член 906 
Слатки можат да се пуштаат во промет под 

називот: „овошни слатки" и „кандирани слатки". 
Под називот „овошни слатки" можат да се пуш-

таат во промет производи добиени од пченично 
брашно .»тип 400", квасец, јајца, маст, млеко, ше-
ќер, суво овошје и други состојки дозволени со овој 
правилник. Овошни слатки мораат да содржат нај -
малку 10% суво овошје. 

Под називот „кандирани слатки" можат да се 
пуштаат во промет производи добиени од пченич-
но брашно „тип 400", шеќерен сируп и други дода-
тоци дозволени со овој правилник. При произведу-
вање на кандирани слатки може да се употреби до 
30% пченично брашно „тип 600" или до 20% 'ржело 
брашно „тип 950". 

Слатки можат да се произведуваат само врз 
основа на производител ек а спецификација/ ' 

Член 49 
Во членот 91 по ставот 6 се додаваат четири но-

ви става, кои гласат: 
„Кексот и сродните производи со посебна ознака 

„со шеќерен прелив" мораат да содржат најмалку 
20% прелив од шеќерна табла во однос на готов 
производ. Во декларацијата на производите „со 
Шеќерен прелив" Ега предната страна мора да биде 
означено дека „преливот не е од чоколада44, и тоа 
со букви од иста големина како ка ј називот на про-
изводот. 

Кексот со посебна ознака „кекс со сирење" мо-
ра да содржи најмалку 5% сирење, сметано на готов 
производ. 

Кексот со посебна ознака „сладок кекс" мора 
да содржи најмалку 10% маст, сметано на готов 
производ со 5% вода и онаа количина на кујнска 
сол што на производот му дава својствен вкус. 

Кексот со посебна ознаха „Крекер" мора да има 
лисна структура и да содржи најмалку 10% маст, 
сметано на готов производ со 5% вода." 

Член 50 
Во членот 93 зборот: »..чоколаден"« се заменува 

со зборовите: „од членот 91 на овој правилник" 

Член 51 
Во членот 94 став 1 точка 1 зборовите: „(член 

83)" се заменуваат со зборовите: „(чл. 83 и 81)". 
Ставот 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Оригиналното пакување на кекс и на сродни 

производи нето-тежина од 250 до 500 грама може 
поединечно да отстапува во поглед на тежината 
до 3%, со тоа што просечната тежина утврдена со 
мерење на најмалку триесет такви пакувања да 
мора да и одговара на декларираната тежина/* 

Член 52 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 2485/1 
28 февруари 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
др Боривој Јелиќ, е. р. 

122. 

Врз основа на членот 43 став 1 од Основниот 
закон за посада на пловило за внатрешна пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/66), во спогодба 
со сојузниот секретар за внатрешни работи, сојуз-
ниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА БРОДАРСКИТЕ КНИШКИ И ЗА ДОЗВОЛИТЕ 

ЗА УКРЦУВАЊЕ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Како член на посада на пловило за внатрешна 

пловидба (во натамошниот текст: пловилото) може 
да се укрца лице што има бродарска книшка или 
дозвола за укрцување издадена според одредбите 
на овој правилник. 

Член 2 
Бродарска книшка мора да има секој член на по-

сада на пловило кој е југословенски државјанин, 
а дозвола за укрцување — член на посада на пло-
вило кој е странски државјанин или лице без др-
жавјанство. 

Член 3 
Бродарската книшка и дозволата за укрцување 

се лични исправи на лицето на кое му се издадени. 
Со бродарската хнишка се докажува стручната 

подготовка на членот на посада, својството во кое 
членот на посада е укрцан на пловилото и вре-
мето на траењето на тоа укрцување. 

Со дозволата за укрцување се докажува свој-
ството во кое членот на посадата е укрцан на пло-
вилото и времето на траењето на тоа укрцување. 

Бродарска та книшка служи и како патна ис-
права (пасом) во случаите и под условите што се 
определени во членот 10 став 3 од Основниот закон 
за посада на пловило за внатрешна пловидба. 

Член 4 
Бродајрска книшка и дозвола за укрцување мо-

жат да му се издадат на лице што наполнило 15 
години живот. 

По исклучок, бродарска книшка и дозвола за 
укрцување можат да му се издадат и на лице по-
младо од 15 години, но не помладо од 14 години, 
и тоа: 

1) ако се укрцува на пловило чија посада ја со-
чинуваат исклучително членови на неговото семеј-
ство; 

2) ако укрцувањето на пловилото за таквото ли-
це би било полезно и би одговарало на неговата 
здравствена и физичка состојба. 

Член 5 
Бродарска книшка и дозвола за укрцување из-

дава капетанијата на пристаништето, ако со репуб-
лички пропис не е определено да ги издава друг 
орган на управата надлежен за работите на бозбед-
носта на пловидбата. 

Органот на управата од ставот 1 на овој член 
води евиденција за издадените бродарски книшки 
и дозволи за укрцување. 

Член 6 
Бродарската книшка и дозволата за укрцување 

мораат да бидат составени на еден од јазиците на 
народите на Југославија и на француски јазик. 

Бродарската книшка и дозволата за укрцување 
се издаваат на обрасците, што се отпечатени кон 
овој правилник и се негов составен дел. 
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II. Содржина и пополнување на бродарската КНИШКА 
и дозволата за укрцавање 

Член 7 
Образецот на бродарската книшка содржи: 
1) натпис: „Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија" со втиснат државен грб и назив: 
„Бродарска книшка"; 

2) ознака и број на серијата, како и број под 
кој бродарската книшка е заведена во уписникот 
за издадените бродарски книшки; 

3) рубрика во која се внесува презимето, името 
и татковото име на имателот на бродарската кни-
шка; 

4) рубрика во која се внесува датумот (ден, ме-
сец и година) на раѓањето на имателот на бродар-
ската книшка; 

5) рубрика во која се внесува местото, општи-
ната и републиката на раѓањето и живеалиштето 
на имателот иа бродарската книшка; 

6) место за фотографија на имателот на бро-
дареката книшка и место за негов потпис; 

7) назначување бројот на страниците на бро-
дар ска та книшка; 

8) рубрика во која се внесува местото и дату-
мот (ден, месец и година) на издавањето на бродар-
ската книшка; 

9) место за печатот на органот што ја издал бро-
дарева книшка и за потписот на овластеното лице. 

Ако посебните животни и работни услови на 
пловилото бараат и укрцување на брачниот другар, 
децата или родителите на член на посада или ро-
дителите на брачниот другар на член на посада, 
бродарската книшка содржи лични податоци и за 
тие лица, и тоа: презиме, име и татково име, датум 
(ден, месец и година) и моето на раѓањето, како и 
фотографија на укрцаниот член на семејството на 
член на посада. 

Образецот на бродарската книшка содржи и ру-
брики во кои се внесуваат податоци за: 

1) крвната група на имателот на бродарската 
книшка и на укрцаните членови на неговото семеј-
ство; 

2) потврдата за лекарскиот преглед со која се 
докажува здравствената способност на имателот на 
бродарската книшка за вршење определени работи 
на пловилото, односно здравствената способност на 
укрцаниот член на семејството на имателот на бро-
дарската книшка за престојување на пловилото; t 

3) оспособувањето во внатрешната пловидба (по-
датоци за тоа за која оабота односно служба на 
пловилото имателот на бродарската книшка о оспо-
собен, како и секое подоцнежно оспособување со 
кое ќе се здобие или ќе му се признае во внатреш-
ната пловидба по издавањето на бродарската книшка, 
со назначување исправата врз основа на која е 
утврдено оспособувањето, називот на органот што 
ја издал исправата и бројот и датз^мот на издавање-
то на исправата); 

4) контролниот лекарски преглед на имателот 
на бродарската книшка; 

^ 5) контролниот лекарски преглед на член на се-
мејството на имателот на бродарската книшка; 

6) визите за патувања во странство; 
7) укрцувањата до издавањето на книшката 

(Бреме на траењето на "поранешните укрцувања, 
според видот на цд ОБИЛ а та и својството во кое и-
мателот на бродарската книшка бил порано укрцан); 

8) за укрцувањето и искрцување^ (податоци за 
укрцувањето односно искрцување^ на имателот на 
бродарската книшка по издавањето на книшката, 
посебно за линискиот персонал а посебно за дру-
гите членови на посадата, со тоа што за другите 
членови на посадата кога вршат служба во смена 
се внесуваат и податоци за укрцувањето и искрцу-
в а њ е ^ за време на службата во смена); 

9) одземањето на овластувањето за вршење ра-
боти на определено звање на пловилото (кој орган, 
кога и под кој број го донесел решението за одзе-
мање на овластувањето и за кое време, број и датум 

на издаденото овластување за односното звање U 
назив на органот што го издал). 

Образецот на бродарската книшка содржи и 
место за забелешки. 

Личните податоци на имателот на бродарска та 
книшка и на членовите на неговото семејство (став 
1 точ. 3 до 5 и став 2) се запишуваат во бродарската 
книшка со печатни букви. 

Член 8 
Образецот на дозволата за укрцување содржи: 
1) натпис: ..Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија" со втиснат државен грб и на-
зив: „Дозвола за укрцување"; 

2) ознака и број на серијата, како и број под 
кој дозволата за укрцување е заведена во уписни-
кот на издадените дозволи за укрцување; 

3) рубрика во која се внесува презимето, името 
и татковото име на имателот на дозволата за укр-
цување; 

4) рубрика во која се внесува датумот (ден, ме-
сец и година) на раѓањето на имателот на дозвола-
та за укрцување; 

5) рубрика во која се внесува местото, општи-
ната и републиката на раѓањето и живеалиштето на 
имателот на дозволата за укрцување; 

6) рубрика во која ое внесува државјанството 
на имателот на дозволата за укрцување; 

7) место за фотографија на имателот на дозво-
лата за укрцување и место за неговиот потпис; 

8) назначување бројот на страниците на дозво-
лата за укрцување; 

9) рубрика во која се внесуваат местото и дату-
мот (ден, месец и година) на издавањето на дозво-
лата за укрцување; 

10) место за печатот на органот што ја издал 
дозволата за укрцување и место за потписот на ов-
ластеното лице. 

Дозволата за укрцување содржи и рубрики во 
кои се внесуваат податоци за крвната група, потвр-
дата за лекарскиот преглед, контролниот, лекарски 
преглед, ухрцувањето и искрцување^, како и 
место за забелешки. 

Во дозволата за укрцување можат, по потреба, 
да се внесуваат и други податоци од членот 7 на 
овој правилник. Тие податоци се внесуваат на мес-
тото предвидено з'а забелешки. 

Член 9 
Лицето што бара бродарска книшка е должно 

кон барањето за издавање бродарска книшка да 
приложи: 

1) извод од матичната книга на родените — ако 
барањето го поднесува преку пошта, односно лична 
карта на увид — ако барањето го предава лично; 

2) лекарско уверение дека е телесно и душевно 
здраво и способно за вршење на определени работи 
на пловилото, издадено според важечките прописи; 

3) исправи за стечените квалификации; 
4) исправи за поранешните укрцувања — ако 

било порано укрцано на пловило; 
5) две фотографии во големина б X 4,5 cm. 
Ако барањето за издавање бродарска книшка го 

поднесува лице помладо од 15 години, но не помладо 
од 14 години, должно е кон барањето, покрај испра-
вите и фотографиите од ставот 1 на овој член, да 
поднесе и писмено одобрение од родителите или ста-
рателот односно од старателскиот орган. Ако так-
вото лице сака да се укрца на пловило на кое по-
садата ја сочинуваат исклучиво членови на него-
вото семејство, должно е кои барањето да поднесе 
и доказ дека посадата на пловилото ја сочинуваат 
исклучиво членови на неговото семејство. 

Ако на пловилото се укрцуваат и членови на 
семејството на член на посада (член 7 став 2), под-
носителот на барањето за издавање бродарска кни-
шка е должен за тие лица да ја поднесе исправата 
од точката 1 на ставот 1 на овој член, уверение за 
нивната здравствена способност за престојување на 
пловилото издадено според важечките прописи, ис-
права за роднинската врска ако таа не може да се 
утврди врз основа на изводи од матичната книга 



Среда, 13 март l&Otf СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 10 — 'Страна 2of 

на родените, како и по две фотографии за жената,, 
родителите и за децата постари од 5 години. 

Член 10 
Лицето што бара дозвола за укрцување е дол-

жно кон барањето за издавање дозвола за укрцу-
вање да ги прршожи исправите од членот 9 став 1 
тон. 1 до 3 од овој правилник, одобрение за привре-
мено престојување односно постојано населување 
во Југославија и две фотографии во големина 
6 X 4,5 еш. 

Член 11 
Фотографијата во бродарската книшка односно 

во дозволата за укрцување мора да биде верна и јасна 
со лик во биста. Имателот на бродарската книшка 
односно на дозволата за укрцување мора на фото-
графијата да биде во цивилна облека и гологлав. 

Фотографијата ке смее да биде постара од една 
годила. 

На горниот дел на фотографијата се втиснува сув 
жиг на органот што ја издал бродарската книшка 
односно дозволата за ухрцување, и тоа така што 
жигот да опфати и дел од страница! а на книшката 
односно дозволата. 

Член 12 
Фотографијата во бродарската книшка односно 

во дозволата за укрцување мора да се замени со но-
ва фотографија: 

1) кога изгледот ка сопственикот на фотогра-
фијата повеќе не му одговара на неговиот изглед на 
фотографијата залепена на бродарската книшка од-
носио на дозволата за укрцување, односно кога таа 
фотографија ќе стане неупотреблива; 

2) по истекот иа десет години од денот на изда-
вањето на бр-одарск&та книшка односио на дозво-
лата за укрцување. 

За замена на фотографијата во случајот од точ-
ката 1 на ставот 1 на овој член одлучува органот 
што ја издал брода реката книшка односно дозво-
лата за укрцавање. 

Новата фотографија се лепи покрај старата фо-
тографија со назначување на датумот на лепењето, 
а старата фотографија со црвено мастило се прецр-
тува со две крстосани црти и под неа се става забе-
лешка дека фотографијата е поништена. 

Член 13 
По издавањето на бродарската книшка односно 

на дозволата за укрцување, податоците предвидени 
со овој правилник за внесување во бродарската 
книшка односно во дозволата за укрцување ги за-
пишуваат, и тоа: 

1) податоците за укрцувањето и искрцување^ 
на заповедникот на бродот односно на старешината 
на пловилото во општествена' сопственост — носи-
телот на правото на користење на ПЛОВРЈЛОТО или 
бродарот; 

2) податоците за укрцувањето и искрцуваљето 
на заповедникот на бродот односно на старешина-
та на пловилото во приватна сопственост — соп-
ственршот на пловилото, а ако е заповедникот на 

%бродот односно старешината на пловилото Р1Стовре-
меио и сопственик на пловилото — надлежниот ор-
ган од точката 5 под а) односно точката 5 под б) од 
свој став; 

3) податоците за укрцувањето и искрцувашето 
на другите членови на посадата и членовите на нив-
ните семејства (член 7 став 2) — заповедникот на 
бродот односно старешината на ПЛОВРЈЛОТО, освен 
случајот од членот 15 став 3 под б) од овој правил-
ник; 

4) податоците за крвната група и контролните 
лекарски прегледи — овластен лекар во здрав-
ствена установа; 

5) другите податоци: 
а) во Југославија — капетанија на пристаниш-

те, ако со републички пропис не е определено да 
ги запишува друг орган на управата надлежен за 
работите на безбедноста на пловидбата; 

б) во странство — југословенско дипломатско 
или конзуларно претставништво во односната држа-
ва, а ако ова го нема — дипломатско или конзу-
ларно претставништво на државата овластена да 
ги застапува интересите на југословенските држав-
јани. 

Здравствената установа односно лекарот што 
извршил контролен лекарски преглед на член на 
посада односно на укрцан член на неговото семеј-
ство е должен, на барање од прегледаното лице, да 
издаде уверение за извршениот лекарски преглед. 

Член 14 
Секое внесување податоци во бродарската книш-

ка односно во дозволата за укрцување мора да биде 
потпишано од овластеното лице и покрај потписот 
ставен печатот на пловилото, органот или работна-
та организација. Под потписот се запишува во за-
града со печатни букви презимето и името на пот-
пионикот. 

Капетанијата на пристаништето заверува дека 
податоците за укрцувањето или искрцување^ на 
членови на посада внесени во бродарската книшка 
односно во дозволата за укрцување им одговараат 
на податоците за укрцувањето или искрцување^ 
внесени во пописот на посадата, ако со републР1Ч-
ки пропис не е определено заверувањето да го врши 
друг орган на управата надлежен за работите на 
безбедноста на пловидбата. 

Ако укрцување ИЛР1 искрцување на членови на 
посада е извршено во странство, заверката од ста-
вот 2 на овој член ја врши југословенското дипло-
матско или конзуларно претставништво во однос-
ната држава, а ако ова го нема — дипломатското или 
конзуларното претставништво на државата овлас-
тена да ги застапува интересите на југословенските 
државјани. 

На заверката од ст. 2 и 3 на овој член не под-
лежат податоците за укрцувањето и искрцување^ 
на членовите на посадата што го сочинуваат ли-
нискиот персонал ниту податоцрЈте за укрцувањето и 
искрцување™ на членовите на посадата за време 
на служба во смена. 

Член 15 
Ако заповедникот на брод укрца како член 

на посада или искрца некое лице во пристаниште 
на странска држава во кое нема дипломатско или 
конзуларно претставништво од членот 14 став 3 од 
овој правилник односно ако заповедникот на брод 
изврши укрцување или искрцување во Југославија, 
по Р1Склучок, надвор од седиштето на капетанијата 
на пристаништето, тоа укрцување односно искрцу-
вање ќе го запише во пописот на посадата на бро-
дот а потоа во бродскиот дневник и во бродарска та 
книшка односно во дозволата за укрцување во која 
наместо заверката од членот 14 ст. 2 и 3 на овој 
правилш1к ќе внесе белешка дека укрцувањето од-
носно искрцување^ е запишано во бродскиот днев-
ник, со назначување на страницата на бродскиот 
дневник во која е извршено запишувањето. 

Ако во случаите од ставот 1 на овој член укр-
цување или искрцување на член на посада е из-
вршено на пловило во влеча или пловило во по-
тискуван состав, старешината на пловилото ќе го 
запише тоа укрцување односно искрцување во по-
писот на посадата на тоа пловило и во бродарска-
та книшка односно во дозволата за укрцување, а 
заповедникот на бродот (теглач односно потиску-
вач) — во бродскиот дневник. По извршеното за-
пишување во бродскиот дневник заповеднржот на 
бродот во бродарската книшка односно во дозволата 
за укрцување ќе ја внесе белешката од ставот 1 
на овој член. 

По исклучок од одредбите на ставот 2 од овој 
член, ако старешината на пловило во влеча од-
носно на пловило во потискуван состав ќе укрца 
или искрца член на посадата за време додека пло-
вилото не се наоѓа во пловидба па не постои мож-
ност податоците за укрцувањето односно искрцу-
в а њ е ^ да се внесат во бродскиот дневник на тег-
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лапот односно потиснувано!', ќе се постапи на след-
ниот начин: 

1) во случај на укрцување на член на посада 
— старешината на пловилото на кое се укрцал член 
на посадата ќе го запише укрцувањето во пописот на 
посадата на тоа пловило и во бродарската книшка 
односно во дозволата за у.:грување, а податоците 
во книшката односно во дозволата во смисла на чле-
нот 14 ст. 2 и 3 од овој правилник ќе ги завери 
капетанијата на пристаништето во првото приста-
ниште во кое пловилото ќе вплови по пуштањето 
во пловидба, односно во странство — дипломатското 
или конзуларното претставништво од членот 14 став 
3 од овој правилник; 

2) во случај на искрцување на член на посада 
— старешината на пловилото од кое се искрцал 
член на посадата ќе го запише искрцување™ во 
пописот на посадата на тоа пловило, а врз основа 
на неговата потврда за извршеното запишување 
во пописот на посадата работната организација која 
е носител на правото на користење односно соп-
ственикот на пловилото или бродарот ќе го запише 
искрцување^ во бродарската книшка односно во 
дозволата за укрцување и за тоа ќе го извести ор-
ганот на управата што ја издал книшката односно 
дозволата. 

Член 16 
При искрцување на член на посадата времето 

на траењето на службата на пловилото се запишува 
во бродарската книшка односно во дозволата за 
укрцување со броеви и букви. 

Член 17 
Органите од членот 14 ст. 2 и 3 од овој пра-

вилник се должни да го известат органот на у-
правата што ја издал бродарската книшка односно 
дозволата за укрцување за секоја заверка на по-
датоци за укрцување или искрцување, внесени во 
бродарската книшка односно во дозволата за у-
крцување, како и за податоците за извршениот ле-
карски преглед и за отечените квалификации на 
членовите на посадата. 

Член 18 
Ако странски државјанин, укрцан како член на 

посада на југословенско пловило, има исправа за 
укрцување издадена од орган на државата чиј е 
државјанин а бара во таа исправа да се внесат 
податоци за траењето на заложувањето на југо-
словенското -пловило, заповедникот на бродот од-
носно старешината на пловилото е должен тие по-
датоци да ги внесе во исправата за укрцување и да 
ги потврди со свој потпис и со печатот на пловилото. 

Во поглед заверувањето на податоците од ставот 
1 на овој член важат одредбите на членот 14 ст. 
2 до 4 и членот 15 од овој правилник. 

Член 19 
Ако имателот на бродарска книшка односно доз-

вола за укрцување го промени името или презимето, 
порано запишаното име или презиме во бродарската 
книшка односно во дозволата за укинување ќе се 
прецрта со црвено мастило а над него ќе се за-
пише новото. 

III. Заменување на бродарска книшка и дозвола за 
укрцавање 

Член 20 
Бродарската книшка односно дозволата за у-

крцување ќе се замени со нова: 
1) кога рубриките предвидени за запишување 

податоци ќе се исполнат со податоци: 
2) кога ќе се изаби во таа мера што да стане 

неупотреблива; 
3) кога ќе се загуби. 

Член 21 
Лицето што бродарската книшка односно доз-

волата за укрцување ќе ја загуби или на друг начин 
ќе остане без неа, должно е загубата на книшката 
односно дозволата веднаш да му ја пријави на ор-
ганот што ја издал. 

Член 22 
Во новата бродарска книшка се внесуваат сита 

податоци за поранешните укрцувања. 
Ако порано издадената бродарска книшка е 

пополнета или станала неупотреблива, податоците 
за поранешните укрцувања што таа ги содржи са 
пренесуваат во новата книшка, со назначување на 
бројот и датумот на издавањето на старата книш-
ка и органот што ја издал. 

Член 23 
Ако новата бродарска книшка односно дозвола 

за укрцувзње се издава од причината што порано 
издадената книшка односно дозвола е пополнета 
или станала -неупотреблива, порано издадената бро-
дарска книшка односно дозвола за укрцување се 
одзема и се уништува. 

IV. Казнени одредби 

Член 24 
Со парична казна до 1.000 динари ќе се казни 

за прекршок на внатрешна пловидба работна орга-
низација или друго правно лице што е носител на 
право на користење на пловило ако па пловилото 
укрца за заповедник на бродот односно за старе-
шина на пловилото лице без бродарска книшка од-
носно без дозвола за укрцување или лице со нева-
жечка бродарска книшка односно дозвола за у-
крцување. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за прекршок на внатрешна пловидба и од-
говорното лице во работната организација или во 
друго правно лице со парична казна до ЗОО ди-
нари. 

Член 25 
Со парична казна до ЗОО динари ќе се казни за 

прекршок на внатрешна пловидба физичко лицо 
што е сопственик на пловило ако на пловилото у-
крца за заповедник на бродот односно за стареши-
на ка пловилото лице без бродарска книшка односно 
без дозвола за укрцување или лице со неважечка 
бродарска книшка односно дозвола за укрцување, 

Чтген 26 
Со парична казна до ЗОО динари ќе се казни за 

прекршок на внатрешна пловидба заповедник на 
брод односно старешина на пловило: 

1) ако прими за член на посада лице со нева-
жечка бродарска книшка односно дозвола за укр-
цување; 

ако во бродарска книшка односно во дозвола 
за угодување не ги внесе податоците што е должен 
да ги внесе или внесе неточни податоци. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 27 
Бродарските книшки и дозволите за укрцување 

издадени врз основа на порано важечките препиен 
важат додека не бидат заменети со нови бродар' ки 
книшки односно дозволи за укрцување. 

Член 28 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат Правилникот за бро-
дарските книшки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
6/59) и Упатството за извршување на Правилникот 
за бродарските книшки („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 30/60). 

Член 29 
Овој правилник влегува во сила осмиот деи од 

денот на објавувањето во „Службен лист кп СФРЈ". 

Бр. 353/3 
29 февруари 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
др Боривоје Јелиќ, е. р. 
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(Прва страна на кориците) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 
Грб на СФРЈ 

БРОДАРСКА КНИШКА 

(Втора страна на кориците останува празна) 

(Прва внатрешна страна) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Грб на СФРЈ 

Ознака и број на серијата — — 

у бр. 

БРОДАРСКА КНИШКА 

Презиме 

Име — 

Татково име 

Датум (ден, месец и година) на раѓањето 

Место, општина и република на раѓањето 

Живеалиште (општина и република) 

Има — страници 

(Втора внатрешна страна) 
Ознака и број на серијата 
(Место за две фотографии во големина 6 X 4,5 еш) 

(Потпис на имателот на бродарската книшка) 
Оваа книшка е издадена од -
Во — на 19— 

М. П. 

(Потпис на овластеното лице) 

(Трета внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата 

КРВНА ГРУПА 
Презиме, име и татково име 
Година на раѓањето — — 
Крвна група * 
Rh 
Во * на 19— 

М.П. 

(Потпис на лекарот) 

ПОТВРДА 
ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД 

Според лекарското уверение издадено од 
— во — — — — под бр. — 
нп 19—? имателот на оваа 
книшка е способен за вршење работи на пловилото, 
и тоа: работи на палуба — работи на машина — оп-
шти работи. 
Во — — на ——-———— 19-« 

М. П„ 

(Потпис на овластеново лице) 

(Потпис на лекарот) 

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД 

\ Според лекарското уверение издадено од • 

во — — — — под бр. — — на — — 19—9 

- — ——— е способна за престо« 
(Презиме, име и татково име) 
јување на пловилото, 
Во — — _ _ _ _ _ на — . 19—} 

М, П, 

Ознака и број на серијата 
(Четврта и петта внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата 

Презиме, име и татково име 
Датум (ден, месец и година) и место на раѓањето 

(Место за две фотографии во големина 6 X 4,5 cm) 

ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО 
ЖЕНА 

КРВНА ГРУПА 
Презиме, име и татково име 
Година на раѓањето 
Крвна група 
Rh 
Во на 

М. П, 

(Потпис на овластеното лице) 
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Ознака и број на серијата 

(Шеста и седма внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата 

.ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО 
ДЕТЕ 

Презиме, име и татково име КРВНА ГРУПА 
Датум (ден, месец и година) и место на раѓањето i Презиме, име и татково име 

. _ | Година на раѓањето 

(Место за две фотографии во големина 6 X 4,5 еш) Крвна група 
Rh 
Во на 

М. П. 
19-

(Потпис на лекарот) 

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД 
Според лекарското уверение издадено од —•— 

под бр. на 19-

(Презиме, име и татково име) 
престојување на пловилото. 
Во на 

М . П . 

е способен-способна за 

19-

(Потпис на овластеното лице) 

(Осма и деветта внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата ј Ознака и број на серијата 

ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО 
ТАТКО НА ЧЛЕН НА ПОСАДАТА 

Презиме, име и татково име КРВНА ГРУПА 
Датум (ден, месец и година) и место на раѓањето Ј Презиме, име и татково име 

(Место за две фотографии во големина 6 X 4,5 еш) 

Година на раѓањето 
Крвна група 
Ић 
Во на 

М. П, 

19-

(Потпис на лекарот) 

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД 

Според лекарското уверение издадено од — — 

во под бр. 

(Презиме, име и татково име) 
јување на пловилото. 
Во на 

на 19—f 

е способен за престо-

— 19-

М . П. 

^Потпис на овластеното лице) 
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Ознака и број на серијата 
(Десетта и единаесетта внатрешна страна) 

• Ознака и број на серијата 

Презиме, име и татково име 

Датум (ден, месец и година) и место на раѓањето 

(Место за две фотографии во големина 6 X 4,5 cm) 

ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО 
МАЈКА НА ЧЛЕН НА ПОСАДАТА 

I КРВНА ГРУПА 
Презиме, име и татково име 
Година на раѓањето 
Крвна група 
Rh 
Во на 19-

М. П. 

(Потпис на лекарот) 

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД 

Според лекарското уверение издадено од 

во под бр. 

(Презиме, име и татково име) 
јување на пловилото. 
Во на 

М . П . 

на 19—, 
е способна за престо-

19-

(Потпис на овластеното лице) 

(Дванаесетта и тринаесетта внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата Ознака и број на серијата 

ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО 
ТАТКО ОД БРАЧНИОТ ДРУГАР НА ЧЛЕН НА 

ПОСАДАТА 
Презиме, име и татково име ] КРВНА ГРУПА 

Датум (ден, месец и година) и место на раѓањето ! п Р ^ и м е , име и татково име 
i Година на раѓањето 

(Место за две фотографии во големина 6 X 4,5 cm) 

Крвна група 
Rh 
Во на 19-

М. П. 

(Потпис на лекарот) 

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД 

Според лекарското уверение издадено од 

во под бр. на 19—, 
е способен за престо-

(Презиме, име и татково име) 

јување на пловилото. 
Во на 19— 

М. П. 

(Потпис на овластеното лице) 
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(Четиринаесетта и петнаесетта внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата Ознака и број на серијата 

ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО 
МАЈКА ОД БРАЧНИОТ ДРУГАР НА ЧЛЕН НА 

ПОСАДАТА 
Презиме, име и татково име 
Датум (ден, месец и година) и место на раѓањето 

КРВНА ГРУПА 
Презиме, име и татково име 
Година на раѓањето 
Крвна група 

(Место за две фотографии во големина 6 X 4,5 cm^ ј 
: Во 19-

М. И 

( П О Т П И С на лекарот) 

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД 
Според лекарското уверение издадено од 

во под бр. 

(Презиме, име и татково име) 

на 19—, 
е способна за престо-

јување на пловилото. 
* Во — 19— 

М. П. 

(Потпис на овластеното лице) 

(Шеснаесетта внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата —— — 

ОСПОСОБУВАЊЕ ВО ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА 
Имателот на оваа книшка е оспособен во внатреш-
ната пловидба за — 

врз основа на издадено од * 
под бр. на 

Во на 19— 

М. П. 

(Потпис на овластеното лице) 

ОСПОСОБУВАЊЕ ВО ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА 

Имателот на оваа книшка е оспособен во внатреш-

ната пловидба за 

врз основа на издадено од • 

под бр. на 

Во на 19— 

М. П. 

(Седумнаесет^ внатрешна страна) 

Ознака и број на сер ПЈ ат А 

КОНТРОЛЕН ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА ЧЛЕН НА 
ПОСАДАТА 

Имателот на оваа книшка 
(Презиме, име и татково име) 

е прегледан од 
(Назив и седиште на здравствената 

, та врз основа на извршениот преглед е ут-
установа) 
врдено дека е способен за вршење работи на плови-
лото, и тоа на: работи на палуба — работи на ма-
шина — општи работи 

Лекарски дневник бр. 
Во на 19— 

М. П. 

(Потпис на лекарот) 

КОНТРОЛЕН ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА ЧЛЕН НА 
ПОСАДАТА 

Имателот на оваа книшка — 
(Презиме, име и татково име) 

е прегледан од 
(Назив и седиште на здравствената 

, та врз основа на извршениот преглед е ут-
установа) 
врдено дека е способен за вршење работи на плови-
лото, и тоа на: работи на палуба — работи на ма-
шина — општи работи. 

Лекарски дневник бр. —-
Во на — — — 19— 

М . И , 

(Потпис на лекарот) м. И. ( П т лис на овластеното дице) 

- на — 



Среда, 13 март l&Otf СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 10 — 'Страна 2of 

(Осумнаесетта внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата 
КОНТРОЛЕН ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА ЧЛЕН НА 

СЕМЕЈСТВОТО 
• е прегледан-прсгледана од 

(Презиме, име и татково име) 

М. П. 

(Потпис на лекарот) 

(Презиме, име и татково име) 

Во • 
Лекарски дневник бр. 

на - 19— 
М. П. 

(Потпис на лекарот) 

(Деветиаесетта внатрешна страна) 
Ознака и број ка серијата -

ВИЗИ 

(Дваесетта внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата 

УКРЦУВАЊА ДО ИЗДАВАЊЕТО НА КНИШКАТА 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Време 
на траењето 

од до 

В
о 

св
ој

- 
1 

ст
во

 
ј 

И
м

е 
и:

пт
 

ј 
оз

на
ка

 н
а 

1 
пл

ов
ил

от
о 

В
ид

 н
а 

j 
пл

ов
ил

от
о 

! 1 
В

ид
 н

а 
| 

м
аш

ин
ат

а 
| ! 

кѕ 

Во 
М. П. 

(Потпис на овластеното лице) 

(Дваесет и прва внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата 

УКРЦАН 
Во пристаништето 
На пловилото 

19-

Пристаниште на припадноста на пловилото 
Вид на пловилото 
Во својство 
Врз основа на налогот за укрцување 

Се сложува со податоците од Пописот на посадата' 

издадени од 
под бр. 
Во 

во 
- на 
на -

19-
19-

М. П. 

(Назив и седиште на здравствената установа) 
та врз основа на извршениот преглед е утврдено дека 
е способен-способна за престојување на пловилото. 

Лекарски дневник бр. 
Во на 19— 

(Потпис на овластеното лице на 
капетанијата на пристаништето 
односно на југословенското ди-
пломатско или конзуларно прет-

ставништво во странство) 

КОНТРОЛЕН ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА ЧЛЕН НА 
СЕМЕЈСТВОТО 

ИСКРЦАН 
Во пристаништето на 
Врз основа на налогот за искрцување — 
Службата изнесува години 
месеци дена. 

-19— 

• е прегледан-прегледака од 
(Потпис на заповедникот на бро-
дот-старешината на пловилото) 

(Назив и седиште на здравствената установа) 

та врз основа на извршениот преглед е утврдено дека 
е способен-способна за престојување на пловилото. 

Во на 

М. П. 

19— 

(Потпис на овластеното лице на 
капетанијата на пристаништето 
односно на југословенското ди-
пломатско или конзуларно прет-

ставништво во странство) 

(Дваесет и втора внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата 

ЛИНИСКИ ПЕРСОНАЛ И СЛУЖБА ВО СМЕНА 
УКРЦАН 

ч о о а 
Место и датум 
на укрцузањето 

П
ло

ви
ло

 
и 

ви
д 

В
о 

св
ој

-
ст

во
 

Вр
з 

ос
но

ва
 

на
 н

ал
ог

от
 

Заповедник на 
бродот-старе-
шина на пло-

вилото 

19— 

(Дваесет и четврта внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата 

ЛИНИСКИ ПЕРСОНАЛ И СЛУЖБА ВО СМЕНА 
ИСКРЦАН 

1 
[ Место и датум 

и I на искрцува-
ч о ј љето 

ОН LO П
ло

ви
ло

 
и 

ви
д 

В
о 

св
ој

-
ст

во
 

Вр
з 

ос
но

ва
 

на
 н

ал
ог

от
 

Заповедник па 
бродот-старе-
шина на пло-

вилото 

(Дваесет и четврта внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата 

(Потпис на заповедникот на бро-
дот-старешината на пловилото) ОДЗЕМАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕТО 
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(Дваесет и петта внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата 
ЗАБЕЛЕШКИ 

(Прва страна на кориците) 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Грб на СФРЈ 

ДОЗВОЛА ЗА УКРЦАВАЊЕ 

(Втора страна на кориците останува празна) 

(Прва внатрешна страна) 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Грб на СФРЈ 

Ознака и број на серијата 

у бр. 

ДОЗВОЛА ЗА У КРДУ В АЊЕ 
Презиме 
Име 
Татково име 
Датум (ден, месец и година) на раѓањето 
Место и држава на раѓањето —: 

Место и држава на живеалиштето 
Државјанство — 

Има страници 

(Втора внатрешна страна) 
Ознака и број на серијата 
(Место за две фотографии во големина 6 X 4,5 cm) 
(Потпис на имателот на дозволата за укрцува^с) 

Оваа дозвола е издадена од — 
Во на 

М. П. 

19-

(Потпис на овластеното лице) 

(Трета внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата 

КРВНА ГРУПА 
Презиме, име и татково име 
Крвна група • 
Bh 
Во на 

М. П. 

(Потпис на лекарот) 

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД 
Според лекарското уверение издадено од 

во под бр. »на 
19—, имателот на оваа дозвола е способен за вршење 
работи на пловилото, и тоа: работи на палуба — ра-
боти на машина — општи работи. 
Во на 19— 

М. П. 

(Потпис на овластеното лице) 

(Четврта внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата 

КОНТРОЛЕН ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД 
Имателот на оваа дозвола 

е прегледан од 
(Презиме, име и татково име) 

• —— џ 
(Назив и седиште на здравствената 

та врз основа на извршениот преглед е утвр-
установа) 
дено дека е способен за вршење работи на плови-
лото, и тоа: работи на палуба — работи на машина 
— општи работи. 

Лекарски дневник бр. 
на Во 19— 

М. П. 

(Потпис на лекарот) 

КОНТРОЛЕН ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД 
Имателот на оваа дозвола 

(Презиме, име и татково име) 
е прегледан од 

(Назив и седиште на здравствената 
та врз основа на извршениот преглед е утвр-

установа) 
дено дека е способен за вршење работи на плови-
лото, и тоа: работи на палуба — работи на машина 
— општи работи 

Лекарски дневник бр. 
Во на 19— 

М. П. 

(Потпис на лекарот) 

(Петта внатрешна страна) 
Ознака и број на серијата 

УКРЦАН 
— на Во прлета ништето 

На пловилото 
Пристаниште на припадноста на пловилото 
Вид на пловилото 
Во својство 
Врз основа на налогот за укрцување 

19— 

(Потпис на заповедникот на бро-
дот-старешината на пловилото1) 

Се сложува со податоците од Пописот на посадата 
издадени од во • 
под бр. на — 19—• 
Во на 19— 

19— (Потпис на овластеното лице на 
капетанијата на пристаништето 
односно на југословенското ди-
пломатско или конзуларно прет« 

ставииштво ао странство) 

м . И. 
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ИСКРЦАН 

Во пристаништето на 
Врз основа на налогот за искрцување 

19—• 

Службата изнесува 
месеци • 

години 
дена. 

(Потпис на заповедникот на бро-
дот-старешината на пловилото) 

Во 19— 

(Потпис на овластеното лице на 
капетанијата на пристаништето 
односно на југословенското ди-
пломатско или конзуларно прет-

ставништво во странство) 

М. П. 

(Шеста внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата 

ЛИНИСКИ ПЕРСОНАЛ И СЛУЖБА ВО СМЕНА 
УКРЦАН 

(Седма внатрешна страна) 

Ознака и број на серијата 

ЛИНИСКИ ПЕРСОНАЛ И СЛУЖБА ВО СМЕНА 
ИСКРЦАН 

. (Осма внатрешна страна) 

Ознака и број- на серијата 

ЗАБЕЛЕШКИ 

123. 
Врз основа на членот 61 став 3 и членот 165 

точка 6 од Основниот закон за финансирање на оп-
штествено-политичките заедници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 31/64, 28/66, 1/67 и 54/67), сојузниот се-
кретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗ-
ВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ И 
РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТА-

ИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ 

1. Евиденција за извршувашето на буџетот води, 
според одредбата на членот 61 став 1 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници, органот на управата на општествено-ло-
литичката заедница надлежен за извршувањето на 
буџетот. 

Општествено-политичката заедница може, спо-
ред одредбата на членот 61 став 2 од Основниот за-
кон за финансирање на општествено-политичките 
заедници, да се спогоди со Службата на општестве-
ното книговодство евиденцијата за извршувањетО'на 
буџетот да ја води таа служба. 

2. Во евиденцијата за извршувањето на буџетот 
се обезбедуваат сите податоци за остварените при-
ходи и податоци за извршениот распоред на при-
ходите и за користењето на распоредените приходи, 
што се предвидени во билансот на буџетот и во по-
себниот дел од буџетот според Упатството за начи-
нот на искажувањето на приходите и за нивното 
распоредување во буџетот на општествено-политич-> 
ката заедница („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/67), 
на начинот определен со ова упатство. 

По исклучок од ставот 1 на оваа точка, во еви-
денцијата за извршувањето на буџетот, во рамките 
на евиденцијата за користењето на распоредените 
средства во основната, намена: „01« Дејност образо-
вание и воспитување" и во основната намена: .„04. 
Социјални грижи", посебно се обезбедуваат пода-
тоци за средствата што од средствата на буџетот оп-
штествено-политичката заедница им ги отстапува 
на заедниците на образованието односно на фондот 
за непосредна детска заштита како дополнителни, 
средства за нивното финансирање. Заради искажу-
вање на овие податоци во образецот: „Б-1. Извештај 
за приходите и општиот распоред на приходите во 
буџетот на општествено-политичката заедница" во 
основната намена: „01. Дејност образование и вос-
питување" и во основната намена: „04. Социјални 
грижи", се воведуваат нови распоредни подгрупи, 
и тоа: 

1) во основната намена: „01. Дејност образование 
и воспитување" во новите распоредни подгрупи се 
искажуваат средствата што општествено-политу.ч-
ката заедница им ги отстапува на заедниците на 
образованието како дополнителни средства, според 
членот 2 став 3 од Општиот закон за финансиските 
средства за образование и воспитување („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 21/66 и 1/67), во процент од сит$ 
или од одделни приходи на буџетот односно сред-
ства што општествено-политичката заедница им ги 
отстапува на заедниците на образованието во опре-« 
делен износ" Од' бств&реќѓите приходи на буџетот; 



Старана 236 — Број 10 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 13 MaipT 1968 

2) во основната намена: „04. Социјални грижи" 
во новите распоредни подгрупи се искажуваат сред-
ствата што општествено-политичката заедница му ги 
отстапува на фондот за непосредна детска заштита 
како дополнителни средства, според членот 4 од 
Општиот закон за финансирање на определени 
форми на општествена заштита на децата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/67 и 54/67), во процент од 
сите или одделни приходи на буџетот односно сред-
ства што општествено-политичката заедница му ги 
отстапува на фондот за непосредна детска заштита 
во определен износ од остварените приходи на бу-
џетот. 

3. Во евиденцијата за извршувањето на буџетот 
приходите се водат по потформи, форми и видови 
приходи на начинот на кој се искажани приходите 
во билансот на буџетот според Упатството за начи-
нот на искажувањето на приходите и за нивното 
распоредување во буџетот на општествено-поли-
тичката заедница. 

Приходите остварени од придонеси на средства-
та на заедничката потрошувачка, општествено-поли-
1 инките заедници, што го вовеле овој придонес спо-
ред чл. 1 и 2 од Основниот закон за придонесот на 
средствата за заедничка потрошувачка („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 54/67), ги искажуваат во изве-
штајот за извршувањето на буџетот во форма на 
приходи: „62. Други разни приходи" видови: „6. 
Приходи на органите и други разни приходи". 

4. Во евиденцијата за извршувањето на буџетот 
користењето на распоредените приходи се води по 
позициите на посебниот дел на буџетот. На секоја 
картичка на која се води извршување на посебниот 
дел на буџетот се назначува распоредната група и 
распоредната подгрупа од општиот распоред на при-
ходите на билансот на буџетот. 

Состојбата на одделни групи на извршениот рас-
поред на приходите се добива со собирање на од-
делни позиции и на соодветните подгрупи на распо-
редот на приходите, а состојбата на основните на-
мени — со собирање на соодветните распоредни гру-
пи. Состојбата на остварените одделни форми на 
приходи се добива со собирање на потформите на 
приходите, а состојбата на одделни видови приходи 
— со собирање на формите на приходи. 

Распоредот на делот на приходите кој се врши 
во процент од сите приходи или во процент од од-
делни приходи, а кој во посебниот дел на буџетот не 
се распоредува и не се предвидува (како што е из-
двојување делови од одделни приходи во процент за 
фондовите на општествено-политичката заедница 
или на посебни сметки), се води по распоредните 
групи и распоредните подгрупи што се предвидени во 
општиот распоред на приходите на билансот на бу-
џетот. 

5. Книжењето во евиденцијата за извршувањето 
на буџетот се врши врз основа на исправите (налози 
и спецификации) приложени кон дневниот извод 
на жиро-сметката на буџетот на општествено-по-
литичката заедница. 

6. Евиденцијата за извршувањето на буџетот се 
заклучува на крајот на секој месец со состојбата на 
последниот ден во месецот. 

Органот на управата на општествено-политич-
ката заедница што ја води евиденцијата за извршу-
вањето на буџетот е должен по истекот на секој 
месец, а најдоцна до секој 6-ти во наредниот месец, 
да и достави извештај за извршувањето на буџетот 
на Службата на општественото книговодство кај која 
се води жиро-сметката на буџетот на општествено-
-политичката заедница. 

Во извештајот за извршувањето на буџетот се 
искажува состојбата на остварените приходи и на 
извршениот распоред на приходите почнувајќи од 
1 јануари на годината за која се составува извешта-
јот заклучно со месецот за кој се поднесува изве-
штајот. 

Извештајот за извршувањето на буџетот се со-
ставува на образецот Б-1 Извештај за приходите и 
општиот распоред на приходите во буџетот на оп-
штествено-политичката заедница, кој е отпечатен 
кон ова упатство и е негов составен дел. 

Заради овозможување механографска обработка 
на податоците, образецот од ставот 4 на оваа точка 
работните организации што го издаваат можат да 
го печатат според димензиите и другите технички 
услови што ќе ги определи Службата на општестве-
ното книговодство — Главна централа. 

7. Ако општествено-политичката заедница во 
текот на годината и го довери на Службата на оп-
штественото книговодство водењето на евиденција-
та за извршувањето на буџетот односно ако органот 
на управата на општествено-политичката заедница 
надлежен за извршување на буџетот го преземе во 
текот на годината од Службата на општественото 
книговодство водењето на евиденцијата за извршу-
вањето на буџетот, Службата на општественото кни-
говодство односно органот на управата на опште-
ствено-политичката заедница што во текот на годи-
ната го презел водењето на евиденцијата за извр-
шувањето на буџетот должен е во својата евиден-
ција за извршувањето на буџетот да ја обезбеди со-
стојбата на извршувањето на буџетот и сите про-
мени почнувајќи од 1 јануари на годината за која 
се составува извештајот за извршувањето на бу-
џетот. 

8. Врз основа на податоците од образецот Б-1 
Извештај за приходите и општиот распоред на при-
ходите во буџетот на општествено-политичката за-
едница, Службата на општественото книговодство 
составува збирни извештаи за извршувањето на бу-
џетот на општествено-политичките заедници на на-
чинот и во роковите што, во спогодба со таа служба, 
ќе ги утврди Сојузниот секретаријат за финансии. 

9. Органот на управата на општествено-поли-
тичката заедница надлежен за извршување на бу-
џетот ќе и достави на Службата на општественото 
книговодство кај која има жиро-сметка на буџетот, 
во рок од 15 дена од денот на донесувањето на бу-
џетот, преглед на предвидените приходи и на 
општиот распоред на приходите во билансот на 
буџетот за текуштата година. 

Прегледот на предвидените приходи и на оп-
штиот распоред на приходите на буџетот, органот на 
управата на општествено-политичката заедница над-
лежен за извршување на буџетот го составува спо-
ред редните броеви, формите и потформите на при-
ходите односно според редните броеви, распоредни-
те групи и распоредните подгрупи искажани во об-
разецот: „Б-1 Извештај за приходите и општиот 
распоред на приходите во буџетот на општествено-
-политичката заедница". 

Врз основа на податоците од доставените прег-
леди според ставот 2 на оваа точка Службата на оп-
штественото книговодство ќе состави збирен преглед 
на предвидените приходи и на извршениот распоред 
на приходите во буџетите на општествено-политич-
ките заедници на начинот и во роковите што, во 
спогодба со таа служба, ќе ги утврди Сојузниот се-
кретаријат за финансии. 

10. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за начи-
нот на водење евиденција за извршувањето на бу-
џетот и за начинот и роковите за доставување на 
извештаите за извршувањето на буџетот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/67). 

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

Бр. 5-1663/1 
25 февруари 1968 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 
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(Назив и седиште) 
Образец Б-1 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА ПРИХОДИТЕ И ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-

ЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 196— ГОДИНА 

I. ПРИХОДИ 

РбрДоТ ?рРихоадГ В и д п Р И X О Д И ИЗНОС 

1 2 6 4 5 

Вид 1. Придонеси 
001 11 111 Придонес од личниот доход од работен однос 
002 112 Учество во приходите од придонесот од личниот 

доход од работен однос на пошироката општестве-
но-полит* чка загдница 

003 Вкупно Фогшита ра ирихдои И. 

004 12 121 Придонес од личниот дохгд од земјоделска дејност 
005 122 Учество во гриходите од прмдс^есот од личниот до-

ход од ?емЈ одел ска дејност на пошироката опште-
ствено-пп.тг птичка заедница 

006 Вкупно формата на приходи 12. 

007 13 131 Придонес од личниот доход од самостојно вршење 
занаетчиски и други стопански дејности 

008 132 Учество во приходите од придонесот од личниот до-
ход од самостојно вршење занаетчиски и други сто-
пански дејности на пошироката општествено-поли-
тичка заедница 

009 133 Придонес од личниот доход од самостојно вршење 
занаетчиски и други стопански дејности, кој се пла-
ќа во паушален износ и кој се плаќа во процент од 
остварениот бруто-приход 

010 Вкупно формата на приходи 13. 

ОИ 14 141 Придонес од личниот доход од самостојно вршење 
интелектуални услуги 

012 142 Учество во приходите од придонесот од личниот 
доход од самостојно вршење интелектуални услуги 
на пошироката општествено-политичка заедница 

013 Вкупно формата на приходи 14. 

014 15 151 Придонес од личниот доход од авторски права, па-
тенти и технички унапредувања 

015 152 Учество во приходите од придонесот од личниот до-
ход од авторски права, патенти и технички унапре-
дувања на пошироката општествено-политичка за-
едница 

016 Вкупно формата на приходи 15. 

017 16 Придонес од вкупниот приход на граѓаните 
018 17 Придонес од превозничка дејност на странски пре-

возници 
019 Вкупно видот 1. Придонеси 

Вид 2. Даноци 
020 21 211 Данок на промет на стоки на мало 
021 212 Данок на промет на надоместоци за услуги 
022 213 Данок на промет на недвижности и права 
023 214 Додатен данок на промет на стоки на мало 
024 215 Учество во сојузниот данок на промет на стоки нл 

мало 
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1 2 3 4 5 

025 216 Учество во приходите од републичкиот данок на 
• промет 

026 Вкупно формата на приходи 21. 

027 22 Данок на приход од згради 
028 23 Данок на приход од имот и имотни права 
029 24 Данок иа орудија за производство во земјоделството 

и на хибридна лоза 
030 25 Данок на приход остварен со употреба на дополни-

телна работа на други лица 
031 26 Данок на наследства и подароци 
032 27 Данок на добивка на странски изведувачи на ин-вестициони работи 
033 28 Данок на добивка на странски лица што вложуваат 

средства во домашни стопански организации заради 
заедничко работење 

034 Вкупно видот 2. Даноци 

Вид 3. Такси 
035 31 Административни такси 
036 32 Комунални такси 
037 33. Судски такси 
038 34 Конзуларни такси 
039 35 Царински такси 
040 Вкупно видот 3. Такси 

Вид 4. Царина 
041 41 Царина 

Вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи 
Придонес за користење градско земјиште 
Парични казни 
Вкупно видот 5. Приходи според посебни сојузни 
прописи 

Вид 6. Приходи на органите и други разни приходи 
Приходи на органите 
Други разни приходи 
Вкупно видот 6. Приходи на органите и други разни 
приходи 

Вид 7. Дополнителни средства 
Општи дополнителни средства во процент од сите 
или од одделни приходи 
Општи дополнителни средства во определен износ 
Вкупно формата на приходи 71. 

Наменски дополнителни средства во процент од сите 
или од одделни приходи 
Наменски дополнителни средства во определен из-
нос 
Вкупно формата на приходи 72. 

Вкупно видот 7. Дополнителни средства 

Вид 8. Отстапени приходи за финасирање на градот 
Отстапени приходи за финансирање на градот во 
определен износ 

(4% 51 
013 52 
044 

045 61 
046 62 
047 

048 71 7L1 

049 712 
050 

051 72 721 

052 722 

053 

054 

055 81 
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1 2 3 5 

Вид 9. Пренесени средства 
056 91 Вишок на приходите по буџетот од претходната го-

дина 
057 92 Наплатени приходи од поранешните години 
058 Вкупно видот 9. Пренесени средства 

059 Вкупно приходите за распоред (видови 1 до 9) 

060 Позајмица од резервниот фонд 
061 Позајмица од фондот на општествено-политичката 

заедница 
062 Кредити ка ј банката 
063 
064 
065 Издвоени орочени средства 
066 
067 Вкупни средства = 059 плус 060 до 064 минус (065 

плус 066) 

II. ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Реден 
број 

Распо-
реди 
група 

Распо-
ре дна 

подгрупа 
Општ распоред на приходите И з н о с 

068 

069 

070 

071 

072 

073 

074 

075 

076 

077 

078 

079 

080 

081 

082 

0 1 - 1 

0 1 - 2 

0 2 - 1 

0 2 - 2 

03-1 

03-2 

41-1 

0 1 - 1 - 1 

01-1-3 

0 1 - 2 - 1 

01-2-3 

0 2 - 2 - 1 

0 2 - 2 - 2 

03-2-1 

03-2-2 

04-1-1 

04-1-3 

Основна намена 01. Дејност образование и воспи-
тување 

Средства распоредени во процент од сите или од од-
делни приходи (освен за заедниците на образова-
нието) 
Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи на заедниците на образованието 
Средства распоредени во определен износ (освен за 
инвестиции и за заедниците на образованието) 
Средства распоредени во определен износ на заед-
ниците на образованието 
Вкупно основната намена 01. 

Основна намена 02. Научна дејност 
Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 
Средства распоредени во определен износ за редов-
на дејност 
Средства распоредени во определен износ за посеб-
ни намени (освен за инвестиции) 
Вкупно основната намена 02. 

Основна намена ОЗ. Културно-просветна дејност 
Средства распоредени во процент од сите или од од-
делни приходи 
Средства распоредени во определен износ за редов-
на дејност 
Средства распоредени во определен износ за посеб-
ни намени (освен за инвестиции) 
Вкупно основната намена ОЗ. 

Основна намена 04. Социјални грижи 
Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи (освен за непосредна детска заш-
тита) 
Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи на фондот за непосредна детска 
заштита 



083 04-2 04-2-1 Средства распоредени во определен износ за редов-
на дејност 

084 04-2-2 Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени (освен за инвестиции) 

085 04-2-3 Средства распоредени во определен износ на фон-
дот за непосредна детска заштита 

086 Вкупно основната намена 04. 

Основна намена 05. Здравствена заштита 
087 05-1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи 
088 05-2 05-2-1 Средства распоредени во определен износ за редов-

на дејност 
089 05-2-2 Средства распоредени во определен износ за посеб-

ни намени (освен за инвестиции) 
090 Вкупно основната намена 05. 

Основна намена Об. Комунална дејност 
091 06-1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи 
092 06-2 06-2-1 Средства распоредени во определен износ за ре-

довна дејност 
093 06-2-2 Средства распоредени во опредељен износ за посеб-

ни намени (освен за инвестиции) 
094 Вкупно основната намена 0t*. 

Осног.на намена 07. Работа на државните органи 
095 07-1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи 
096 07-2 07-2-1 Средства распоредени во определен износ за редов-

на дејност 
097 07-2-2 Средства распоредени во определен износ за по-

себни нп мени (освен за инвестиции) 
098 С7-2-3 Средства распоредени во определен износ за намени 

што не можат да сл распоредат по други основни 
намели 

099 Вкупно основната намена 07. 

Остина намена 08. Народна одбрана 
100 03-2 Средеа га распоредени во определен износ 

Основна намена 09. Општи дополнителни сродства за 
други општествено-политички заедници 

101 09-1 Средства распоредени во процент од сите или од од-
делни приходи 

102 09-2 Средства распоредени во определен износ 
103 Вкупно основната намена 09. 

Основна намена 10. Наменски дополнителни средства 
за други општествено-политички заедници 

-04 10-1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 

105 10-2 Средства распоредени во определен износ 
106 Вкупно основната намена 10. 

Основна намена 11. Финансирање на градот 
107 11-2 Средства распоредени во определен износ 
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Основна намена 12. Дејност на месните заедници 
108 12-1 Средства распоредени во процент од сите или од од-

делни приходи 
109 12-2 Средства распоредени во определен износ 
110 Вкупно основната намена 12. 

Основна намена 13. Дејност на општествено-поли-
тичките организации и здруженијата на граѓани 

111 13-1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 

112 13-2 Средства распоредени во определен износ 
113 Вкупно основната намена 13. 

Основна намена 14. Нестопански инвестиции 
114 14-1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи 
115 14-2 14-2-21 Средства распоредени во определен износ за те-

кушти вложувања 
116 14-2-22 Средства распоредени во определен износ за от-

плата на ануитети 
117 14-2-23 Средства распоредени во определен износ за испла-

ти на обврските од поранешните години 
118 Вкупно основната намена 14. 

Основна намена 15. Инвестиции во стопанството 
119 15-1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи 
120 15-2 15-2-21 Средства распоредени во определен износ за те-

ку шт и вложувања 
121 15-2-22 Средства распоредени во определен износ за отпла-

ти на ануитети 
122 15-2-23 Средства распоредени во определен износ за испла-

ти на обврските од поранешните години 
123 Вкупно основната намена 15. 

Основна намена 16. Интервенции во стопанството 
124 15 1 Средства распоредени во процент од сите или од од-

делни приходи 
125 16-2 1С-2-21 Средства распоредени во определен износ за те-

кушти вложувања 
126 16-2-23 Средства распоредени во определен износ за испла-

ти на обврските од поранешните години 
127 Вкупно основната намена 16. 

Основна намена 17. Буџетски обврски ед поранеш-
ните години 

128 17-2 Средства распоредени во определен износ 

Основна намена 18. Издвојувана во резервниот фонд 
129 18-1 Средства распоредени во процент од приходите 
130 18-2 Средства распоредени во определен износ 
131 Вкупно основната намена 18. 

Основна намена 19. Нераспоредени приходи (текуш-
та буџетска резерва) 

132 19-2 Сродства распоредени во определен износ _ 
133 
134 
135 Вкупно распоредени и .^распоредени приходи (ос-

новните намени 01 до 19 плус 133 плус 134) 
136 Состојба на жиро-сметката (067 минус 135) 

М, И. 

(Датум) (Потписи на овластените 
лица) 
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124. 

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

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

ТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

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

Геомеханички испитувања: 
— Определување на конзистенци-

јата на почвата — — — — — — JUS U.B1.020 
— Определување на промената 

на волуменот на почвата — — — JUS U.B1.022 
— Определување содржината на" 

органски материи на почвата — — JUS U.B 1.024 
— Определување содржината на 

карбонати на почвата — — — — JUS U.B 1.026 
— Определување притисната цврс-

тина на почвата при едноаксионална 
компресија — — — — — — — JUS U.B1.030 

Испитување на конзистенцијата 
на бетонот со помош на Вебе-апарат JUS U.M8 054 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
воа решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен 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. 18-1449/1 
5 март 1968 година 

Белград 

125. 

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), директорет 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

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

Бр. 15-934/1 
12 февруари 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Виторовић, е. р. 

126. 

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 3,0/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗОЛА-
ЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ И КООРДИНАЦИЈА НА 

ИЗОЛ АЦИ ЈАТА 

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

Процена на термичката стабил-
ност на електрични изолациони ма-
теријали. Насоки за приготвување на 
постапката за испитување — — —• JUS N.AS.310 

Насоки за координација на р е -
лацијата во високонапонски постројки JUS N.B0.Q31 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од оза решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1968 година. 

Бр. 15-935/1 
12 февруари 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

127. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СТАН-
ДАРДНИ УСЛОВИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ВИСО-

КОНАПОНСКИ ИЗОЛАТОР!! И СВЕТИЛКИ 

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

Стандардни услови за испитува-
ње на цврсти електрични изолациони 
материјали — — — — — j u s N.A5.005 

Изолациони потпори за напони над 
1 kV. Испитување и преземење — — JUS N.F 1.021 

Изолатори за надземни водови. 
Напаст изолатор К 146255 — — — 

Светилки за флуоресцентни цев-
ки. Технички услови и испитувања 

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. 

J U S N . F ! .112 

J U S N . I - . 5 . 2 1 0 

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 ЈУГОСЛОВЕНСКИ! Е СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

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

Испитување на текстил: 
Определување на рН на водениот 

екстракт на текстил и на разликата 
на рН на неразблажениот и разбла-
ж е н и ^ воден екстракт —• — — — JUS F.S3.008 

Квантитативно определување на 
составот на мешавина на повеќе ви-
дови текстилни влакна. Општи од-

— — JUS F.S3.101 
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JUS F.S3.111 

Определување содржината на па-
мук во мешавина со полиакрилони-
трилни влакна. Постапка со азотна 
киселина — — — — — — — 

Определување содржината на па-
мук во мешавина со полиестерски 
влакна. Постапка со нитробензен — JUS F.S3.112 

Определување содржината на по-
лиестерски влакна во мешавина со 
памук. Постапка со сулфурна кисе-
лина — — — — — — — — — JUS F.S3.U3 

Определување содржината на па-
мук во мешавина со вискозни влакна. 
Постапка со мешавина на мравска ки-
селина и цинкхлорид — — — — 

Определување содржината на 
вискозни влакна во мешавина со вол-
на. Постапка со калиумхидроксид — JUS F.S3.115 

Определување содржината на па-
мук во мешавина со ацетатни 2 1/2 
влакна. Постапка со ацетон — 

Определување содржината на по-
лиестерски влакна во мешавина со 
волна. Постапка со натриумхипо-
хлорит — — — — — — — — 

Определување содржината на па-
мук во мешавина со полиамлдпи 6-
-влакна. Постапка со мравска кисе-
лина — — — — — — — — — 

Определување содржината на 
вискозни влакна во мешавина со по-
лиакрилонитрилни влакна. Постапка 
со диметил форма мид — — — — 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

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

JUS F.S3.114 

— JUS F.S3.116 

JUS F.S3.117 

JUS F Ѕл.118 

JUS F.S3.119 

Бр. 10-339/1 
19 февруари 1968 година 

Белград 

JUS H.N8.210 

JUS H.N8.211 

Испитување на хартија и картон. 
Определување на површинската ап-
сорпција на вода (Методата Коб) — JUS H.N8.222 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ј у -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен 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. 08-1448/1 
5 март 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

128. 

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

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

ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ХАРТИЈА И 
КАРТОН 

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

Испитување на хартија и картон. 
Определување на дебелината, волу-
менската маса и специфичниот волу-
мен — — — — — 

Испитување на хартија. Опреде-
лување на отпорноста спрема прс-
кање — — — — — — — — 

Испитување на хартија и картон. 
Определување на отпорноста спрема 
прскање според Мулен — — — — 

Испитување на бранест и масивен 
картон и лепенка. Определување на 
отпорноста спрема прскање според 
Мулен — — — — — — — — 

329. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист па 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 СПОРТ-

СКИ РЕКВИЗИТИ 

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

Спортски реквизити. Санки, тип А JUS Z.D2.100 
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 се применува од 1 јули 1968 година. 

Бр. 06-842/1 
5 март 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

— — — JUS H.N8.205 

JUS Н.N3.209 

130, 

Врз основа на членот 38 став 1 точка 4 од Ос-
новниот закон за организацијата и финансирањето 
на социјалното осигурување (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и 
членот 31 став 3 од Основниот закон за пензиското 
осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 
56/65. 14^66, 1 67, 18/67, 31/67 и 54/67), Собранието на 
Југословенската заедница на социјалното осигуру-
вање донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС 
НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ОДНОСНО НА ЛИЧ-
НИОТ ДОХОД ОД КОЈ МОЖЕ ДА ИМ СЕ ОПРЕ-
ДЕЛИ ПЕНЗИЈА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

1. Највисокиот износ на пензискиот основ одно-
сно на личниот доход од кој може да им се опреде-
ли пензија на воените осигуреници според Основ-

Среда, 13 март 1968 
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ниот закон за пензиското осигурување и Основниот 
закон за инвалидското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/65, 14 66, 1/67 и 23'67) се определува 
во височина од 3.300 динари. 

2. Според највисокиот износ на пензискиот ос-
нов односно на личниот доход од точката 1 на оваа 
одлука надлежните заводи за социјално осигурува-
ње ќе извршат, по службена должност, пресмету-
вање на новите износи на пензиите определени до 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. По 
извршеното пресметување на пензиите ќе се испла-
ти разликата помеѓу поранешниот и новиот износ на 
пензијата почнувајќи од 1 јануари 1967 година, 
односно од подоцнежниот ден од кој припаѓа пра-
вото на пензија. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определува-
ње на највисокиот износ на пензискиот основ од-
носно па личниот доход од кој може да им се опре-
дели пензија на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10'66 и 24'66). 

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

СК бр. 10/68 
20 февруари 1968 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедница на социјал-
ното осигуруваше 

Потпретседател. 
Васо Трикиќ, е. р 

131. 
Врз основа на членот 11 став 2 од Законот за 

посебниот начин на намирување определени дол-
гови на корисниците на општествени спе летва (..Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 9'68), во врска со членот 
76 од Законот за Службата на општественото кни-
говодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 23'67 и 
51/67), генералниот директор на Службата на оп-
штественото книговодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА НАМИРУВАЊЕ ОПРГДЕ-

ЛЕНИ ДОЛГОВИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

1. Корисниците на општествтш средства од чле-
нот 1 на Законот за посебниот начин на намирува-
ње определени долгови на корисниците на опште-
ствени средства (во понатамошниот текст: Законот) 
составуваат посебно списоци на долгови ге и посеб-
но списоци на побарувањата од членот 2 на Зако-
нот според одредбите на ова упатство. 

Во списоците се внесуваат ненамирените долго-
ви и ненаплатените побарувања, што втасале до 15 
февруари 1968 година и кои до тој ден не се оспо-
рени во спор кај надлежен суд. 

Во списоците на ненамирени ге долгови и нена-
платените побарувања не се внесуваат долгов i од-
носно побарувања од корисниците па општествени 
средства и други лица што не се вклучени во меѓу-
себна пресметка според Законот. 

2. Списокот на долговите содржи: 
1) реден број; 
2) назив на доверитечот; 
3) седиште па доверителот; 
4) број па жиро-сметката па доверителот; 
5) ден па втасаноста; 
6) износ на долгот во полн износ; 
7; забелешка. 

3. Во списокот на долговите се внесуваат пода-
тоци за секој одделен долг евидентиран во книгите 
на корисникот на општествени средства, и тоа по 
хронолошки ред според рокот на втасаноста. Ако со 
ист рок на втасаност има повеќе долгови на ист 
доверител, сите такви долгови се искажуваат во 
еден износ. 

Долговите за чија наплата се издадени судски 
решенија за дозвола за извршување, се внесуваат 
во списокот на истиот начин како и другите дол-
гови. За овие долгови во колоната 7 на списокот са 
внесуваат податоци за судот кој го донесоа реше-
нието и за бројот и датумот на тоа решение. 

4. Ако е вкупниот износ на ненамирените дол-
гови помал од вкупниот износ на ненаплатените по-
барувања, во списокот па долговите се внесуваат 
податоците во еден износ за еден доверител а не 
поединечни износи според рокот на втасаноста. 

5. Списокот на побарувањата содржи исти по-
датоци како и списокот на долговите, со тоа што 
наместо зборот: „доверителот" под 2, 3 и 4 во списо-
кот се става зборот: „должникот", а под 6 наместо 
зборот: „долгот" се става зборот: „побарувањето" и 
што во списокот не се внесуваат податоци за денот 
на втасаноста па побарувањето. 

Податоците за побарувањата се искажуваат по 
списокот на побарувањата по одделни должници 
така што сите ненаплатени побарувања од еден дол-
жник да се искажуваат во еден износ. 

6. Работните организации и заедниците и здру-
женијата на работните организации што немаат не-
наплатени побарувања, туку имаат ненамирени дол-
гови, не составуваат и не поднесуваат список на 
долговите од членот 2 на Законот. 

Корисник на општествени средства кој има само 
ненаплатени побарувања, не составува и не поднесува 
список на побарувањата од членот 2 на Законот. 

Општествено-политичките заедници и нивните 
органи составуваат и поднесуваат список на нена-
мирените долгови, па начинот од точката 3 на ова 
упатство, за сите ненамирени долгови, без оглед на 
тоа дали им»аат или немаат ненаплатени побару-
вања. 

7. Вирманските налози што ft се поднесуваат со 
списоците на надлежната организациона единица на 
Службата на општественото книговодство во смисла 
иа членот 4 од Законот, корисниците на општестве-
ни средства ги издаваат на образецот бр. 50 — Општ 
налог за пренос, на товар на својата посебна смет-
ка за намирување на долговите во корист на посеб-
ната сметка на своите доверители. 

На налозите од ставот 1 на оваа точка се става 
во горниот дел на сите примероци од налогот видна 
ознака „КЛИРИНГ". 

8. Службата на општесвтеното книговодство, 
врз основа на извештаите од банките од членот 3 
став 5 на Законот, составува список на корисниците 
на општествени средства чии барања банката ги и-
ма конечно одбиено. 

Списокот од ставот 1 на оваа точка Службата 
па општественото книговодство им го доставува на 
сите корисници иа општествени средства што учес-
твуваат во пресметката до 24 април 1968 година. 

9. Корисникот на општествени средства, врз ос-
нова на списоците од точката 8 на ова упатство, 
должен е во своите списоци, поднесеш! до надлеж-
ната организациона единица на Службата на оп-
штественото книговодство во смисла на членот 4 од 
Законот, да ги брише износите на долговите и поба-
рувањата од сите користиш на општествени сред-
ства чии барања се конечно одбиени. 

Врз основа на исправка извршена во смисла на 
ставот 1 од оваа точча корисникот на општествени 
средства е должен да ги повлече налозите за оние 
доверители што се бришани од списокот, односно да 
издаде нови налози до височината на вкупниот из-
нос па побарувањата. 

Исправки и усогласување во смисла на ст. 1 и 2 
па оваа точка, корисниците на општествени сред-
ства се должи да извршат до 27 април 1968 година. 
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10. Намирувањето на долговите според Законот 
се врши на посебна сметка бр. 617 — Посебни смет-
ки на корисниците за намирување на меѓусебните 
долгови, во рамките на која му се отвора посебна 
сметка на секој корисник на општествени средства 
кој учествува во пресметката. 

На вирманските налози од точката 7 на ова 
упатство бројната ознака на сметката мора да со-
држи и ознака на посебната сметка за намирување 
на долговите. На пример, за редовната жиро-смет-
ка на корисникот 608-1-3514, ознака на посебната 
сметка е: 608-617-1-3514; за корисникот чија жиро-
-сметка има ознака 101-3-15, ознаката на посебната 
сметка е: 101-617-3-15. 

Книжењето на промените во долговите и поба-
рувањата на посебните сметки на корисниците на 
општествени средства се врши и на посебната смет-
ка бр. 627 — Посебни сметки на деловните банки 
за намирување на меѓусебните дочгови, во рамките 
на која и се отвора посебна сметка на секоја де-
ловна банка чии депоненти учествуваат во пресмет-
ката. 

И. Службата на општественото книговодство на 
посебните сметки на корисниците на општествени 
средства и банките, отворени во смисла на точ-
ката 10 од ова упатство, ќе ги книжи сите промени 
во долговите и побарувањата што произлегуваат од 
поднесените вирмански налози во смисла на точ-
ката 7 на ова упатство. 

Книжењата од ставот 1 на оваа точка Службата 
на општественото книговодство ќе ги извиши до 6 
мај 1968 година 

12. АКО се утврди дека на посебната сметка на 
корисникот на општествени средства по извршеното 
книжење во смисла на точката 11 од ова упатство, 
се извршени вирмански налози во износ поголем 
отколку што има наплатено побарување, надлеж-
ната организациона единица на Службата на оп-
штественото книговоддство ќе ја книжи негативна-
та разлика на товар на сите расположиви средства 
на тој корисник во корист на неговата посебна смет-
ка, врз основа на налозите издадени во смисла на 
членот 7 на Законот. 

Книжењето на разликата во смисла на ставот 
1 од оваа точка, надлежната организациона единица 
на Службата на општественото книговодство 
ќе го изврши на 17 мај 1968 година. 

13. Ахо со книжењето во смисла на точката 12 
од ова упатство не може да се покрие износот на 
негативната разлика, надлежната организациона е-
диница на Службата на општественото книговодство 
ќе ја книжи разликата на товар на сите располо-
живи средства на банката која што го усвои ла ба-
рањето на односниот корисник на општествени 
средства според членот 2 на Законот, во корист на 
посебната сметка на односниот корисник. 

Книжењето во смисла на ставот 1 од оваа точ-
ка, надлежната организациона единица н-а Служ-
бата на општественото книговодство ќе го изврши 
на 17 мај 1968 година. 

14. Ако средствата на банката од точката 13 на 
ова упатство не се доволни, организационата еди-
ница на Службата на општественото книговодство 
ќе ја извести за тоа без одлагање таа банка, заради 
покривање на ^покриената разлика во смисла на 
членот 8 став 2 на Законот. 

15. Организационата единица на Службата на 
општественото книговодство за износот на делот од 
вишокот на средствата на посебната сметка на бан-
ката кој ќе се искористи за давање кредити па дру-
ги банки во смисла на членот 6 на Законот, врши 
пренос на посебната индивидуална партија на смет-
ката бр. 627 на односната банка. Овој износ се пре-
несува во корист на кредитната сметка на однос-
ната банка во моментот на пуштањето на кредитот 
во тек на другата банка. 

16. Ако е на посебната сметка на корисникот на 
општествени средства остварено побарување во из-
нос поголем отколку што се издадени вирмански 
налози за намирување на долговите, надлежната 
организациона единица на Службата на општестве-

ното книговодство на товар на посебната сметха во 
корист на редовната жиро-сметка на тој корисник 
ќе го книжи вишокот на средствата, согласно со 
членот 10 на Законот. 

17. Прометот од посебните сметки на корисни-
кот на општествени средства надлежната органи-
зациона единица на Службата на општественото 
книговодство ќе го вклучи во прометот на жиро-
-сметките на тој корисник, по извршувањето сите 
книжења во смисла на ова упатство. 

18. Корисниците на општествени средства мо-
жат во периодот на намирувањето на меѓусебните 
долгови и побарувања според одредбите на Законот 
од своите редовни сметки да ги вршат сите плаќа-
ња за намирување на долговите што не се опфатени 
со списокот на долговите. 

Корисниците на општествени средства можат 
да вршат во смисла на ставот 1 на оваа точка нами-
рување и на долговите опфатени со списокот на дол-
говите, водејќи сметка за одредбите на членот 2 
став 2 на Законот. 

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

О. бр. 16 
11 март 1968 година 

Белград 
Генерален директор 

на Службата на опште-
ственото книговодство, 
Радован Макиќ, е. р. 

132. 

И З В Е Ш Т А Ј 
ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА 
ПРАТЕНИК ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗ-
НАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 

107 — ЛАЗАРЕВАЦ 

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

— Сојузен собор — 

Б * л гр а д 

Сојузната изборна комисија ги прими избор-, 
ните акти што се однесуваат на дополнителните 
избори во Изборната единица 107 — Лазаревац, па 
во смисла на членот 147 став 1, во врска со членот 
158 од Законот за изборот на сојузните пратеници 
(„Службен лист на СФРЈ'', бр. 8/67), поднесува 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБО-
РИ НА ПРАТЕНИК ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА 
СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИ-

НИЦА 107 — ЛАЗАРЕВАЦ 

I. Дополнителните избори на пратеник за Со-
јузниот собор на Сојузната скупштина во Изборната 
единица 107 — Лазаревац, распишани со Одлуката 
за распишување дополнителни избори за Сојузниот 
собор на Сојузната скупштина („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/67), одржани се на 19 февруари 1968 
година во сите општински собранија на подрачјето 
на Изборната единица 107 — Лазаревац. 

Гласањето е вршено за кандидатите чии канди-
датури се потврдени од Општинската изборна ко-
мисија за избор на сојузни пратеници за Изборната 
единица 107 — Лазаревац и, во смисла на членот 
85 од Законот за изборот на сојузните пратеници, 
навремено објавени. 

Резултатот на изборите во општинските собра-
нија го утврди Општинската изборна комисија за 
избор на сојузни пратеници за Изборната единица 
107 — Лазаревац на начинот пропишан во чл. 97, 98, 
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99, 101 и 102 од Законот за изборот на сојузните 
пратеници. 

II. Дополнителните избори на пратеник за Со-
ју зн-иот собор на Сојузната скупштина во Изборната 
единица 107 — Лазаревац од страна на избирачите 
се одржани на 3 март 1968 година и гласањето е вр-
шено за пратеничките кандидати кои на 19 февруа-
ри 1968 година се избрани во општинските собра-
нија, а чии имиња, како и изборната единица во 
која се избрани, се објавени во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/68. 

III. Резултатот на изборите на пратеник за Со-
јузниот собор од страна на избирачите, Општинска-
та изборна комисија за избор на сојузни пратеници 
за Изборната единица 107 — Лазаревац го утврди 
на начинот пропишан во чл. 141, 143, 145 и 146 од 
Законот за изборот на сојузните пратеници. 

IV. Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеа Репуб-
личката изборна комисија за избор на сојузни пра-
теници на СР Србија и Општинската изборна ко-
мисија за избор на сојузни пратеници за Изборната 
единица 107 — Лазаревац. 

V. Сојузната изборна комисија ги прегледа из-
борните акти, што се однесуваат на дополнителните 
избори на пратеник за Сојузниот собор па Сојузната 
скупштина во Изборната единица 107 — Лазаревац, 
и не најде неправилности кои суштествено би вли-
јаеле врз резултатот на изборите. 

VI. Општинската изборна комисија за избор на 
сојузни пратеници за Изборната единица 107 — Ла-
заревац го утврди следниот резултат од дополни-
телните избори, и тоа: 

1. Изборна единица 107 — Лазаревац 
запишани избирачи — — — — — 94.402 
гласале — — — — — — — — 72.634 
од тоа за кандидатите: 
1) Сретеновиќ Драгиша — — — — 25.003 
2) Нинковиќ Миливое — — — — — 15.944 

Ѓаковиќ Милан-Гуро — — — — 21.317 
певажечки гласачки ливчиња — — — 10.370 
За пратеник е прогласен Сретеновиќ Драгиша, 

од Памбуковица, кој доби најголем број гласови. 
VII. Во прилог кон овој извештај се доставу-

ваат изборниве акти што се однесуваат на овие 
дополнителни избори. 

Бр. 18 
7 март 1968 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, е. р. Тихомир Јаниќ, е. р. 

Членови: 
Борислав Лименоски, с.р.; Александар Орландић е. p. 
др Ана Јурин-Жилиќ, е. p.; Марјан Орожен, е. р. 

133. 

И З В Е Ш Т А Ј 
ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА 
ПРАТЕНИК ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СО-
БОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОР-

НАТА ЕДИНИЦА 56 — СКОПЈЕ И 

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 
— Просветно-културен собор — 

Б е л г р а д 
Сојузната изборна комисија ги прими избор-

ните акти што се однесуваат на дополнителните 
избори одржани во Изборната единица 56 — Скопје 

II, та во смисла на членот 103 став 3, во врска со 
членот 158 од Законот за изборот на сојузните пра-
теници („Службен лист на СФРЈ 4, бр. 8/67), под-
несува 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБО-
РИ НА ПРАТЕНИК ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИ-
ОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗ-

БОРНАТА ЕДИНИЦА 56 — СКОПЈЕ II 

I. Дополнителните избори на пратеник за Про-
светно-културниот собор на Сојузната скупштина во 
Изборната единица 56 — Скопје II, распишани со 
Одлуката за распишување дополнителни избори за 
Просветно-културниот собор на Сојузната скупшти-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/68), одржани се 
на 5 март 1968 година. 

И. Со спроведувањето на изборите, под надзор 
па Сојузната изборна комисија, раководеа Републич-
ката изборна комисија за избор на сојузни пратени-
ци на СР Македонија и Општинската изборна ко-
мисија за избор на сојузни пратеници за Р1зборната 
единица 56 — Скопје II. 

III. Гласањето е вршено за кандидатот чија кан-
дидатура е потврдена од Општинската изборна ко-
мисија за избор на сојузни пратеници за Изборната 
единица 56 — Скопје И и, во смисла на членот 85 од 
Законот за изборот на сојузните пратеници, навре-
мено е објавена. 

IV. Резултатот на изборите во наведената из-
борна единица го утврди надлежната општинска из-
борна комисија на начинот пропишан во чл. 97, 98, 
100, 101 и 102 од Законот за изборот на сојузните 
пратеници. 

V. Сојузната изборна комисија ги прегледа из-
борните акти, што се однесуваат на дополнителните 
избори на пратеник за Просветно-културниот собор, 
на Сојузната скупштина во Изборната единица 56 
— Скопје II, и не најде неправилности што би вли-
јаеле врз резултатот на изборите. 

VI. Општинската изборна комисија за избор на 
сојузни пратеници за Изборната единица 56 — 
Скопје И го утврди следниот резултат од дополни-
телните избори, и тоа: 

Изборна единица 56 — Скопје II 
Во Собранието на општината Кале: 
вкупен број на одборници — — — — 140 
гласале за кандидатот Мицев др Никола 87 

,3а пратеник е прогласен Мицев др Никола од 
Скопје, кој доби мнозинство од гласовите на сите 
одборници на општинското собрание на подрачјето 
на изборната единица. 

VII. Во прилог кон овој извештај се доставуваат 
изборните акти што се однесуваат на овие дополни-
телни избори. 

Бр. 19 
7 март 1968 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, е. р. Тихомир Јаниќ, е. р, 

Членови: 
Борислав Л»пеноски, с.р.; Александар Орландић, е. p. 
др Ана Јурнн-Жклиќ, е. p.; Марјан Орожен, е. р. 
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Р Е Ш Е Н И Ј А . 
Врз основа на членот 70 од Законот за сојуз-

ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните 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 Лука Петковиќ, досегашен помошник 
секретар во укинатиот Сојузен секретаријат за зем-
јоделство и шумарство. 

Б. бр. 210 
20 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Бос-
не и Херцеговине" во бројот 20 од 23 јуни 1967 го-
дина објавува: 

Наредба за превентивно™ бележење и за ди-
јагностичкото испитување на добитокот и за начи-
нот, постапката и'мерките за сузбивање на заразите 
к«<р добитокот;* 

Решение за* разрешување советник на Изврш-
ниот совет; 

Решение за разрешување и назначување ди-
ректор на Новинската установа „Службени лист СР 
БиХ" во Сараево; 

Решение за назначување помошник републич-
ки секретар за внатрешни работи; 

Решение за назначување помошник директор на 
Републичкиот завод за стопанско планирање; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатот на изборите на пратеник за Републич-
киот собор во 56 изборна единица Груде. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјалис-
тичке Републике Хрватске во бројот 23 од 5 јуни 
19(37 година објавуваат: 

Закон за органите за водење прекршочна по-
стапка; 

Одлука за измена и дополнение на Деловникот 
на Републичкиот собор на Саборот на Социјалистич-
ка Република Хрватска;. - . ... 

Одлука за распишување дополнителни избори 
за избор на пратеник во Просветно-културниот со-
бор на Соборот на Социјалистичка Република Хр-
ватска во Изборната единица 31 — Цриквеница; 

. Одлука -за- височината--на додатокот аа помош и 
нега; 

Одлука за усогласувањето на пензиите, инва-
лиднините и додатокот за помош и нега во 1967 
година со зголемувањето на трошоците на животот 
во 1966 година; 

Договор за социјалното осигурување на, носачи-
те на багаж на железничките станици — членови на 
Здружението на железничките носачи на Соција-
листичка Република Хрватска; 

Исправка на Законот за судовите. 

Во бројот 24 од 12 јуни 1967 година објавуваат: 
Правилник за условите и за начинот на корис-

тење повластици во патничкиот сообраќај за мла-
дина и деца и за начинот на пресметување на на-
доместокот за искористените повластици; 

Договор за социјалното осигурување на еванге-
листичките свештеници во Социјалистичка Репу-
блика Хрватска; 

Исправка на Законот за јавните патишта. 

Во бројот 25 од 15 јуни 1967 година објавуваат: 
Правилник за измена и дополнение на Пра-

вилникот за службите на Саборот; 
Упатство за здравствената исказница на учес-

ниците на Народноослободителната војна и на се-
мејствата на загинатите борци; 

Решение за основање Републичка стручна ко-
мисија за шумско- семенарство; 

Решение за основање Републичка стручна ко-
мисија за земјоделско семенарство; 

Објава на Републичката изборна комисија број 
ИК-134/2-1967 од 14 јуни 1967 година. 

Во бројот 26 од 19 јуни 1967 година објавуваат: 
Решение за измени на подрачјата на општин-

ските јавни обвинителства на подрачјето на Окруж-
ниот суд во Осиек; 

Договор за социјално осигурување на музича-
рите по забавна и народна музика. 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Социјалистичке Републике Сло-
веније" во бројот 30 од 27 јули 1967 година обја^ 
вува: 

Дополнение на Резолуцијата за водењето на 
стопанската политика во 1967 година; 

Закон за користењето на средствата вложени кај 
Општата стопанска банка во Љубљана според За-
конот за дополнителните средства за заеднички ре-
зерви на стопанските .организации; 

Заклучок за потврда на спогодбата за уредува-
ње на имотните и правните односи во врска со лик-
видацијата на деловното здружение за изградбата 
на Енергохемискиот комбинат Белење; 

Заклучок за избор на судии на Уставниот суд 
на СР Словенија; 

Заклучок за разрешавање и избор на претсе-
дател и членови- нд Комисијата за проучување на 
високото школство во̂  СР Словенија; 

Заклучок за разрешавање на генералниот ди-
ректор на Општата стопанска банка на СР Слове-
нија и за определување функционер што' ги врши 
должностите на. генерален директор на Општата сто-
панска банка на СР Словенија; 

Заклучок за именување главен директор на 
Централната служба на. општественото книговодство • 
за Социјалистичка Република Словенија;' 
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Уредба за задолжително уништување на шим-
ширикината грмушка, како и дивиот и подивениот 
хмел; 

Уредба за подрачјата на кои е дозволено да се 
одгледува рибизла и зелен бор; 

Уредба за основање биро за регионално про-
сторно планирање; 

Одлука за определување на објектите од по-
широко регионално значење за кое локациска доз-
вола дава републичкиот секретаријат за урбанизам; 

Одлука за укинување на Републичкиот штаб 
за заштита од елементарни и други тешки не-
погоди; 

Одлука за основање Републички штаб за заш-
тита од природни и други тешки непогоди и * за 
именување на неговите членови; 

Решение за именување претседател, заменик-
-претседател, членови и заменици на членовите на 
Републичката комисија за социјално осигурување на 
самостојните уметници; 

Решение за разрешавање на главниот репуб-
лички пазарен инспектор; 

Решение за разрешавање и именување претстав-
ници на републичките управни органи во Собрани-
ето на републичката заедница за запослување; 

Решение за органите и организациите што де-
легираат свои претставници во Советот за коорди-
нација на трудот при Службата на општественото 
книговодство — Централа за Словенија; 

Заклучок за потврда на работната програма на 
Републичкиот секретаријат за урбанизам за изра-
ботка на регионален просторен план за подрачје-
то на СР Словенија за 1967 година; 

Упатство за постапување со малолетник кој из-
бегава извршување на воспитна мерка; 

Решение за основање и работата на управите 
на јавната безбедност во СР Словенија; 

Решение за определување на здравствените у-
станови што вршат претходни и периодични лекар-
ски прегледи на членовите на посада на бродови 
на Југословенската трговска морнарица и што при-
бавуваат и запишуваат податоци за крвната група 
во поморската книшка; 

Правилник за остварување здравствена зашти-
та на Комуналната заедница на социјалното осигу-
рување на земјоделците Љубљана. 

Во бројот 31 од 10 август 1967 година објавува: 
Решение за разрешавање советник на Извршни-

от совет на Собранието на СР Словенија; 
Решение за разрешавање советник во кабинетот 

на претседателот на Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Словенија; 

Правилник за педагошките нормативи во поглед 
бројот на учениците во одделенијата и за нормати-
вите во поглед оддалеченоста на основното училиш-
те од учениковата куќа; 

Заклучок за зголемување на пензиите и инва-
лиднини^ поради несреќа при работата или профе-
сионална болест од 1 јануари 1967 година; 

Заклучок за измена на Заклучокот за гранич-
ниот износ на најниските пензиски примања и за 
височината на заштитниот додаток; 

Заклучок за користење на средствата што се 
наменети за подобрување на рекреацијата на пен-
зионерите во 1967 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

113; Закон за средствата на стопанските ор-
ганизации (Пречистен текст) — — — 205 

114. Одлука за измена на Одлуката за обврс-
ка за прибавување дозволи за увоз на 
определени производи за храна — — — 217 

115. Одлука за измена на Одлуката за давање 
регрес при продажбата на вештачки ѓу-
бриња за потребите на земјоделството и 
шумарството во 1968 година — — — — 217 

116. Одлука за утврдување и распределба на 
стоковните контингенти за увоз на стоки 
во 1968 година — — — — — — — 217 

117. Одлука за Програмата за употреба на 
средствата предвидени со сојузниот буџет 
за 1968 година за геолошко-рударски ис-
тражувачки работи — — — — — — 219 

118. Одлука за условите и начинот за користе-
ње на средствата од сојузниот буџет за 
1968 година за покривање на обврските 
за повластено возење — — — — — 220 

119. Одлука за утврдување процентот за рас-
пределба на приходот на Југословенската 
лотарија — — — — — — — — 220 

120. Решение за распределба на делот од при-
ходот на Југословенската лотарија во 
1968 година кој им припаѓа на општестве-
ните организации од членот 26 на Законот 
за Југословенската лотарија — — — 221 

121. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за квалитетот на житото, 
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