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1. 

Врз основа на членот 60 став 1 од Уставниот 
закон, а во врска со членот 2 точка 1 на својот 
Деловник, Комисијата за толкување на закони на 
Сојузната народна скупштина дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНОТ 40 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА НАЦИ-
ОНАЛИЗАЦИЈА НА НАЕМНИТЕ ЗГРАДИ И НА 

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Според членот 40 став 1 од Законот за национа-
лизација на наемните згради и на градежното зем-
јиште (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/58), по 
барање од поранешниот сопственик на национали-
зирано неизградено градежно земјиште општинскиот 
народен одбор ќе му го даде тоа земјиште на 
користење заради подигање фамилијарна станбена 
»града, ако според урбанистичкиот план или од-
луката на народниот одбор што го заменува тој 
план може на тоа земјиште да се подигне таква 
зграда. 

' Одредбата на членот 40 став 1 на наведениот 
закон треба да се разбере така што народниот 
одбор на поранешниот сопственик национализирано 
градежно земјиште ќе му даде на користење заради 
подигање фамилијарна станбена зграда, под усло-
вите определени со законот, онолку од тоа земјиште 
колку, во согласност со урбанистичкиот план или 
со одлуката што го заменува тој план, е потребно за 
подигање и редовна употреба на фамилијарна 
станбена зграда, и ако тој веќе нема во сопственост 
максимум станбен простор што граѓанинот според 
членот 2 од тој закон може да го има во сопственост 
или ако со изградбата на таа зграда не би го над-
минал тој максимум. 

Ако поранешниот сопственик на национализи-
рано градежно неизградено земјиште, согласно со 
одредбата на членот 39 став 1 на опоменатиот закон 
и со Задолжителното толкување на истата одредба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59), го пренесе 
своето право на користење на тоа земјиште, 
општинскиот народен одбор ќе му даде на лицето 
врз кое е пренесено тоа право, по негово барање, 
согласно со членот 40 став 2 од тој закон и со 
другите во законот определени услови, на користе-
ње заради подигање фамилијарна станбена зграда 
онолку од тоа земјиште колку, во согласност со 
урбанистичкиот план или со одлуката што 
менува тој план, е потребно за подигање и ре 
употреба на таква зграда, Ова под услов 
штипскиот народен одбор ништо од тоа зеЈ 
веќе не му дал на користење на поранГ 
сопственик на истото земјиште заради по 
ф а м и л и ј а т а станбена зграда и ако ниту! 
нешниот сопственик ниту лицето врз коеГ 
пренесол своето право НЈ̂  користење на тоц 
ште немаат во сопственост максимум станбен 
стор што граѓанинот според членот 2 на спомена 
тиот закон може да има во сопственост, или ако со 

изградбата на таа фамилијарна станбена зграда 
не би го надминал тој максимум. 

СНС (А) 78 
27 декември 1962 година 

Белград 

Комисија за толкување на закони 
на Сојузната народна скупштина 

Секретар, 
Гојко Гарчевиќ, с. р. 

Претседател, 
др Заим Шарац, с. р. 

2. 

Врз основа на членот 79 став 1 точка 7 од 
Уставниот закон и членот 195 став 2 од Законот за 
буџетите и финансирањето на самостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 52/61 и 
28/62), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА ПРОУЧУВА-

ЊЕ ШКОЛСКИ И ПРОСВЕТНИ ПРАШАЊА 

Член 1 
Сојузниот завод за проучување школски и про-

светни прашања, основан со Решението за основање 
Сојузен завод за проучување школски и просветни 
прашања („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/55) ка-ко 
сојузна установа, продолжува со работа како само-
стојна установа под назив Југословенски завод за 
проучување школски и просветни прашања. 

Седиштето на Југословенскиот завод за проучу-
вање школски и просветни прашања е во Белград. 

Член 2 
Југословенскиот завод за проучување школски 

и просветни прашања (во понатамошниот текст: За-
водот) има за задача: да врши и организира проу-
чување на проблемите од областа на образованието 
и воспитувањето, особено во поглед на наставните 
планови, програми и методи за работа во учили-
штата и другите установи за образование и воспи-
тување; да ги следи и уопштува искуствата и ре-
зултатите во областа на педагошката теорија и 
пракса; да учествува во следењето и спроведувањето 
на реформата на школството; да ги проучува про-
блемите на школскиот систем и разни форми на 
образование и воспитуавање и нивното усогласува-
ње со потребите на економско-општествениот разви-
ток, материјалните и други услови потребни за ра-
бота на училиштата и другите образовно-воспитни 
уст?нови, како и п о л о ж е л а и улогата на училиш-
тата и нивните органи во системот на општественото 
самоуправување; да ги следи и проучува пробле-
мите и разработува елементите неопходни за орга-
низирана и ефикасна работа па образованието на 
стручните кадри; да дава помош при изработката и 
применувањето на наставните планови и програми 
како и современите достигања и методи во образо-
ванието и воспитувањето; да развива врски и да 
остварува соработка со слични институции во стран-
ство; да издава публикации во рамките на својата 
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дејност, да врши и други задачи што ќе му ги ста-
ват во делокруг посебни прописи. 

Член 3 
Заводот има својство на правно лице. 

Член 4 
Органи на управувањето на Заводот се: совет, 

управен одбор и директор. 

Член 5 
Советот на Заводот ги врши особено овие ра-

боти: 
1) донесува правила на Заводот; 
2) го утврдува планот и про-грамата за работа на 

Заводот и дава општи насоки за таа работа; 
3) дава согласност на финансискиот план, завр-

шната сметка, височината на надоместоците за ус-
лугите и правилникот за расподелбата на чистиот 
приход; 

4) ги претресува извештаите за работата на За-
водот; 

5) ги назначува и разрешува раководните слу-
жбеници за кои е тоа определено со правилата. 

Член 6 
Советот за Заводот има петнаесет членови. 
Десет членови на советот определува Секретар 

ријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и 
култура од редовите на јавните и про-светни работ-
ници, а четири члена избира работниот колектив од 
својата средина. 

Директорот на Заводот е член на советот според 
својата положба. ^ 

Советот избира претседател на советот од редот 
на своите членови. 

Директорот на Заводот не може да биде претсе-
дател на советот. 

Член 7 
Мандатот на членовите на советот трае две го-

дини. 

Член 8 
Управниот одбор управува непосредно со рабо-

тите на Заводот во склад со важечките прописи, 
правилата на Заводот и општите насоки на советот 
и ги врши особено овие работи: 

1) составува предлог на правилата и предлог на 
планот и програмата за работа на Заводот; 

2) во согласност со советот, донесува финан-
сиски план, ја утврдува завршната сметка, доне-
сува правилник за расподелба на чистиот приход и 
ја определува височината на надоместоците за 
услугите; 

3) донесува правилник за расподелбата на лич-
ните доходи и правилник за" работните односи; 

4) по предлог од директорот, ги назначува и раз-
решува службениците и работниците на Заводот и 
решава по приговорите против актите за работните 
односи што ги донесува директорот. 

Член 9 
Управниот одбор има најмногу седум членови. 
Членовите на управниот одбор ги избира работ-

ниот колектив од својата средина. 
Членовите на управниот одбор се избираат на 

две години. 
"Директорот на Заводот е член на управниот 

одбор според својата положба. 

Член 10 
Советот и управниот одбор ги донесуваат своите 

заклучоци на седници со мнозинство на гласовите 
од своите членови. 

Член 1! 
Директоров раководи непосредно со работата нЅ 

Заводот врз основа на важечките прописи, прави-

лата на Заводот и заклучоците на советот и управ-
ниот одбор и ја организира таа работа. 

Директорот донесува решенија за работните од-
носи на службениците и работниците на Заводот за 
чие донесување е овластен, издава решенија за на-
значување и отказ на службениците и работниците 
што ги назначува советот односно управниот одбор, 
и дисциплински е старешина на службениците и 
работниците на Заводот. 

Директорот го претставува и застапува Заводот. 
Директорот му помага на претседателот на сове-

тот и на претседателот на управниот одбор во при-
готвувањето на седниците на советот и управниот 
одбор и ги спроведува заклучоците на советот и 
управниот одбор. 

Директорот е должен привремено да запре из-
вршување на заклучоци на советот и управниот од-
бор ако смета дека се во спротивност со закон, со 
други прописи илц правилата на Заводот, и заедно 
со своето решение да му ги достави на решавање 
на органот што врши надзор над законитоста на 
работата на Заводот. 

Ако овој орган не донесе решение во рок од 30 
дена од денот на приемот на заклучокот, заклучо-
кот на советот односно заклучокот на управниот 
одбор останува во сила. 

Директорот го назна-чува Сојузниот извршен 
^овет, по предлог од советот. 

Член 12 
Заводот има свои правила. 
Правилата содржат особено поблиски одредби 

за организацијата и работата на Заводот, за правата 
и должностите на органите на управувањето и за 
нивните меѓусебни односи, за начинот на изборот 
на членовите на управниот одбор и членовите на 
советот што ги избира работниот колектив и за на-
чинот на нивниот отповик, ка-ко и одредби за ф и -
нансирањето и финансиското работење на Заводот. 

Член 13 
Заводот се финансира според одредбите од ва-

жечките прописи за финансирањето на самостој-
ните установи. 

Член 14 
Заводот ги остварува своите приходи од надо-

местоците за услугите што ги врши во својот дело-
круг и од други извори. 

Член 15 
Заводот не пресметува и не плаќа интерес на 

деловниот фонд, придонес од доходот и придонес за 
општествените инвестициони фондови. 

Член 16 
Заводот соработува со републичките и други 

установи за унапредување на школството, со учи-
лиштата и со другите образовно-воспитни установи, 
со органите на државната управа, Заводот за ста-
тистика, Коморите, стопанските организации, науч-
ните и други установи заинтересирани за унапре-
дување на школството и за образование на струч-
ните кадри. 

Член 17 
Надзор над законитоста на работата на Заводот 

врши Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за просвета и култура. 

Член 18 
На инвентарот и другиот имот што го користел 

досегашниот Сојузен завод за проучување школски 
и просветни прашања со правото за користење се 
здобива Заводот. 

Заводот ги презема сите обврски што ги склу-
чил досегашниот Сојузен завод за проучување 
школски и просветни прашања. 

Заводот ги презема и сите службеници и ра-
ботници на досегашниот Сојузен завод за проучу-
вање школски ц просветни прашања. 
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Член 19 
Организацијата и работата на Заводот ќе се 

усогласат со одредбите од оваа уредба најдоцна до 
31 март 1963 година. 

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Решението за оснивање Соју-
зен завод за проучување ШКОЛСКИ и просветни 
прашања. 

Член 21 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 276 
11 декември 1962 година 

- Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

3. 

Врз основа на точ. 1 и 2 од Одлуката за начинот 
на книжење на приходите на буџетите и фондовите 
што произлегуваат од населението („Службен лист 
нз ФНРЈ", бр 51/58), сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на финансиите пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КНИЖЕЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕ-
ТИТЕ И ФОНДОВИТЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД 

НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 4 
Во Правилникот за книжење на приходите на 

буџетите и фондовите што произлегуваат од насе-
лението („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/59, 10/59 
и 49/61) во членот4 14 по ставот 2 се додава нов 
став 3, кој гласи: 

„По исклучок, ако органот на управата на оп-
штинскиот народен одбор надлежен за работите на 
финансиите не и достави вирмански налог на Слу-
жбата на^ општественото книговодство во рок од 
три дена по истекот на роковите од ставот 2 на овој 
член Службата на општественото книговодство ќе 
изврши прокнижување врз основа на процентуал-
ното учество од членот 15 на овој правилник, за што 
ќе го извести споменатиот орган. Евентуалните раз-
лики во прекнижувањето на одделни сметки ка ј 
Службата на општественото книговодство, треба 
да се земаат предвид и да се израмнат при соста-
вувањето и доставувањето на следниот вирмански 
налог." 

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

кој гласи: 
„Определувањето на процентуалното учество се 

врши заедно за сите приходи што се уплатуваат на 
збирката — преодната сметка." 

Досегашниот став 2 станува став 3 и во него 
во третата реченица зборовите: „по категориите на 
даночните обврзници и" се бришат. 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„По исклучок, при прекнижувањето на уплате-

ните приходи од збирната — преодната сметка к а ј 
Службата на општественото книговодство, од вкуп-
ниот уплатен износ кој според процентуалното уче-
ство отпаѓа на име данок на доход од земјоделство 
и општински локален данок на приходите од земјо-
делство (заеднички приход на политичкотеритори-

јалните единици и посебен приход на општината), 
треба во текот на секое тримесечје првенствено да 
се подмирува данокот на доход од земјоделство и 
општинскиот локален данок на приходите од земјо-
делство како заеднички приход стасан за тоа три-
месечје, па дури по нивното потполно подмирување 
— општинскиот локален данок на приходите од 
земјоделство како посебен приход на општината. 
Органот на управата на општинскиот народен одбор 
надлежен за работите на финансиите е должен пред 
почетокот на секое тримесечје да ја извести Служ-
бата на општественото книговодство за износот на 
приходот стасан за наплата во односното триме-
сечје." к 

Досегашните ст. 3 и 4 се бришат. 

Член 3 
Членот 16 се менува и гласи: 
„Процентуалното учество се определува на тој 

начин што се земаат посебна годишните задолжу-
вања од сите видови приходи со кои се задолжуваат 
даночните обврзници по разни распореди и се из-
наоѓа учеството на секој одделен приход во вкуп-
ниот износ на сите. обложени приходи според тие 
распореди, а кои се уплатуваат на збирната — пре-
одната сметка ка ј Службата на општественото кни-
говодство. 

Годишното'задолжување на одделни видови при-
ходи треба претходно да се исправи за износот на 
пренесениот долг односно претплата од претходната 
година и на евентуален препис односно отпис, така 
што при определувањето на процентуалното уче-
ство да се земаат чисти годишни задолжувања." 

Член 4 
Членот 18 се брише. 

Член 5 
Во чл. 6, 7, И, 13, 14 15, 19 и 21 зборот: ,,банка" 

се заменува со зборовите: „Служба на општестве-
ното книговодство" со соодветното членување, а во 
членот 15 став 3 зборовите: „банката — Служба на 
општественото книговодство" се заменуваат со збо-
ровите: „Службата на општественото книговодство", 

Член 6 
Во членот 22 по ставот 4 се додаваат два нови 

става, кои гласат: 
„При заклучувањето на синтетичките сметки 

на даночните обврзници во салпото, во соодветните 
колони, ќе се покажат, без копирање, посебно дол-
гот а посебно преплатата - според прегледот на 
состојбата на аналитичките сметки на даночните 
обврзници, каде што е посебно искажан долгот а 
посебно преплатата на даночните обврзници, 

Исто така, гфи заклучувањето на сметките на 
приходите ќе се покажат во салдото, без копирање, 
посебно долгот а посебно преплатата. Преплатата 
по одделни сметки на' приходите ќе се изнајде на 
тој начин што вкупниот износ на преплатата од 
прегледот на состојбата на аналитичките сметки на 
даночните обврзници ќе се расчлени на сметките 
на приходите според процентуалното учество од 
членот 15 на овој правилник. За износите на пре-
платата ќе се зголеми нето износот на долгот на 
сметките на приходите." 

Досегашниот став 5 станува став 7. 

Член 7 
Во членот 25 став 1 зборовите: „по истекот на 

втората година" се заменуваат со зборовите: „по 
истекот на последната година за која служат овие 
сметки (член 27 став 1)". 

Член 8 
Во членот 27 став 1 втората реченица се менува 

и гласи: „Овој образец може да служи најмногу 
четири години/' 
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Член 9 
ОвоЈ правилник влегува во тала со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 13—23527/6 

27 декември 1962 година 
Белград 

Го заменува 
државниот скеретар 

за работите на финансиите 
државен потсекретар, 

Јосип Колар, с. р. 

4. 
Врз основа на точката 1 од Одлуката за начи-

нот на книжење на приходите на буџетите и фон-
довите што произлегуваат од населението („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр 51/58), во врска со членот 3 
став 1 и членот 4 од Правилникот за книжење на 
приходите на буџетите и фондовите што произле-
гуваат од населението („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 2/59, 10/59, 49/61 и 1/63), сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА К Н И Ж Е Њ Е НА 
ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ 

ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД НАСЕЛЕНИЕТО 
1. Во Наредбата за сметковниот план за кни-

жење на приходите на буџетите и фондовите што 
произлегуваат од населението („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 3/59, 4/60, 3/61 и 5/62) во точката 1 класа 
О по сметката 0117 се додава нова сметка, која 
гласи: 

„0118 — Местен самопридонес во пари воведен 
за одделни делови на општината" 

По сметката 0132 се додава нова сметка, која 
гла-си: 

„0133 — Општ данок на промет од приватните 
лица што не се задолжуваат според распоредот — 
наплатен по пат на запирање". 

2. Во точката 1 класа 1 сметката 140 се менува 
и гласи: 

„140 — Местен самопридонес воведен за целото 
подрачје на општината, а чија обврска се извршува 
во пари: 

1400 — Местен самопридонес воведен за це-
лото подрачје на општината — од об-
врзниците на данокот на доход од зе-
мјоделство 

1401 — Местен самопридонес воведен за це-
лото подрачје на општината — од дру-
гите обврзници". 

По сметката 140 се додава нова сметка, која 
гласи: 

„141 — Местен самопридонес во пари воведен 
за одделни делови на општината: 

1410 — Местен самопридонес воведен за од-
делни делови на општината — од об-
врзниците на данокот на доход од зе-
мјоделство 

1411 — Местен самопридонес воведен за од-
делни делови на општината — од дру-
гите обврзници". 

По сметката 1505 се додаваат три нови сметки, 
кои гласат: 

„1506 — Општ данок на промет од приватните 
занаетчиски дуќани 

1507 — Општ данок на промет од другите са-
мостојни занимања 

1508 — Општ данок на промет од приватните 
лица што не се задолжуваат според 
распоредот — наплатен по пат на за-
пирање". 

Сметката 170 се менува и гласи: 
„170 — Данок на наследства и данок на пода-

роци на наследеното односно на подарок применото 
земјиште". 

По сметката 170 се додава нова сметка, која 
г-ласи: 

„171 — Данок на наследства и данок на пода-
роци на другиот наследен односно на подарок при-
мен имот". 

3. Во точката 1 класа 2 по сметката 246 се до-
дава нова сметка, која гласи: 

„246 — Даночни обврзници на општиот данок на 
промет што не се задолжуваат според распоредот 
— наплатен по пат на запирање". 

По сметката 282 се додава нова сметка, КОЈ а 
гласи: 

„29 — Обврзници на месниот самопридонес во 
пари воведен за одделни делови на општината: 

290 — Обврзници на месниот самопридонес 
воведен за одделни делови на општината". 

4. Приходите од точ. 1 до 3 на оиаа наредба 
што во 1963 година се книжени на други сметки, ќе 
се прокнижат на сметките пропишани со ов-аа на-
редба. 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр 13-25082/1 
28 декември 19G2 година 

Белград 
Го заменува 

државниот секретар 
за работите на финансиите 

државен потсекретар, 
Јосип Колар, с. р. 

5. 
Врз основа на членот 25 став 3 и членот 50 став 

1 од Уредбата за девизното работење („Службен лист 
на ФНРЈ", бр 2/61), го согласност со сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите и 
со Секретаријатот на^ Сојузниов извршен совет за 
трговија и туризам, сојузниот Државен секретари-
јат за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЗА 1963 ГОДИНА НА ИЗНОСОТ 
НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО 
СЕ УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ГЕНЕРАЛНА 

ДОЗВОЛА 

1. За плаќање на стоките што се увезуваат грз 
основа на генерална дозвола, стопанските органи-
зации можат во 1963 точ-но, да купат од овласте-
ните банки девизи во т сортна на 50% од износот 
на девизите што на стопанската организација и бил 
утврден врз основа на точката 1 од Наредбата за 
утврдување за 1962 година на износот на девизите 
за плаќање на стоките што се увезуваат воз обнова 
на генерална дозвола („Службен лист нп ФН"РЈ". бр. 
6/62 и 16/62), односно од износот на девизите што 
на стопанската организација основана во 1962 го-
дина и бил утврден врз генова на членот 28 од 
Уредбата за девизното работење, 

2. По исклучок од одредбата на точката 1 од 
оваа наредба, износот на девизите за плаќање на 
стоките што се увезуваат врз основа на генерална 
дозвола во 1963 година се утврдува во следните 
проценти: 

1) во височина од 100% — за стопанските орга-
низации: на електростопанството, за производство и 
преработка на јаглен, за импрегнација на дрво, за 
преработка на плута и за стопанските организации 
што произведуваат за определени потреби на Југо-
словенската народна армија; за индустријата на са-
пун и козметика, за графичката индустрија, за ин-
дустријата на гума, за индустријата на шеќер, за 
мелничката индустрија, за инду стои јата на масло 
и маргарин; за новинските претпријатија и уста-
нови, за издавачките претпријатија и установи и за 
самостојните установи; 
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2) во височина од 75% - за трговските стопан-
ски организации на големо, и тоа само за технич-
ките дуќани, како и за стопанските организации во 
областа на сообраќајот. 

3. Девизите за плаќање на делови за склопу-
вање и на други репродукциони материјали што се 
увезуваат врз основа на договор за лиценца, до-
говор за купување на документација во странство 
за производство на определени стоки, договор за 
кооперација или друг сличен договор со странство, 
стопанските организации и во 1963 година ќе ги ку-
пуваат ка ј Југословенската банка за надворешна 
трговија (член 27 од Уредбата за девизното рабо-
тење) според посебниот пропис што го донесува 
сојузниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите во спогодба со сојузниот Државен секре-
таријат за надворешна трговија. 

Списокот на стопанските организации што ги 
склучиле договорите од ставот 1 на оваа точка го 
прибавува Југословенската банка за надворешна тр-
говија од Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за индустрија. 

4. Домашните стопански организации што т и 
вршат услугите наведени во членот 49 од Уредбата 
за девизното работење, можат во 1963 година за 
подмирување на своите трошоци на работењето во 
странство да купат од овластените банки девизи во 
височина 100% од износот на девизите што на сто-
панската организација, врз основа на точката 5 од 
Наредбата за утврдување, за 1962 година на износот 
на девизите за плаќање на стоките што се увезу-
ваат врз основа на генерална дозвола, и бил утвр-
ден за плаќање на односните трошоци. 

5. Застапништвата на странски фирми што 
имаат консигнациони лагери можат во 1963 година 
од овластените банки да купат девизи во височи-
на 20% од провизијата што ја наплатиле во прет-
ходната година со застапување на странски фирми, 
и со тие девизи да ги плаќаат увезените стоки што 
во 1963 година ќе ги продаваат за динари според 
пресметковниот курс. 

Девизите од ставот 1 на оваа точка можат да 
се употребат само за купување на стоки што слу-
жат за одржување односно поправка на увозната 
опрема, во рамките на обврските по гаранциите 
што ги добиле домашните корисници на таа опрема. 

6. Од износот на девизите пресметани според 
точ. 1, 2, 3 и 4 на оваа наредба ќе се одбие износот 
на девизите што на стопанската организација или 
самостојната устнова им е даден како аванс за 1963 
година. 

7. Износот на девизите за 1963 година го утвр-
дува по барање од стопанската организација од-
носно самостојната установа: 

1) Народната банка —- за стопанските органи-
зации што произведуваат за определени потреби на 
Југословенската народна армија и за стопанските 
организации од точката 4 на оваа наредба; 

?) Југословенската земјоделска банка — за 
земјоделските организации; 

3) Југословенската банка за надворешна трго-
вија — за сите други стопански организации и за 
самостојните установи. 

8. Покрај износот на девизите што стопанските 
организации и самостојните установи можат, спо-
ред одредбите од оваа наредба, да ги купуваат за 
плаќање на стоките што се увезуваат врз основа 
на гснерална дозвола, тие можат и врз основа на 
членот 27 од Уредбата за девизното работење за 
плаќање на тие стоки да купуваат девизи ка ј овла-
стените бакии. 

Девизите од ставот 1 на оваа точка овластените 
банки ќе им ги продаваат првенствено на оние сто-
пански организации и самостојни установи кои со 
користењето на купените девизи ќе го зголемат из-
возот на стоките со зголемување на производството 
и подобрување на неговата структура, ќе остварат 
поповолни услови и рокови за плаќање, како и 
други поповолни ефекти во девизниот биланс. При 
продажбата на девизите банките ќе водат сметка 

и за рентабилноста на работата за која се прода-
ваат девизите и за другите економски мерила. 

9. Технички упатства за спроведување на оваа 
наредба донесува, по потреба, Народната банка во 
спогодба со соодветните специјализирани банки. 

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

П. бр. 3033 
31 декември 1862 година 

Белград 

Државен секретар 
за надворешна трговија, 

Сергеј Крајгер, с. р. 

6. 

Врз основа на членот 33 став 1, во врска со 
членот 37 став 1 од Уредбата за девизното рабо-
тење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/61), во со-
гласност со сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите и со Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за трговија и туризам, сојуз-
ниот Државен секретаријат за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУ-

ВААТ ВРЗ ОСНОВА НА РЕСТРИКТИВНА 
ДОЗВОЛА 

1. Врз основа на рестриктивна дозвола се уве-
зуваат следните стоки: 

1) бензин за мотори, освен авио-бензинот, 
2) радиоактивни хемиски елементи' и радиоак-

тивни изотопи; 
3) креозотно масло, 
4) челични јажиња, 
5) бродски синџири, 
6) свеќички за моторни возила, 
7) фосфорни ѓубриња, 
8) шивачки машини и глави од шивачки маши-

ни за домаќинство, 
9) пишувачки машини, 

10) сметачки машини, 
11) шински возила 
12) багери и трактори, 
13) приколички од сите видови, 
14) трамваи. тролејбуси и приколички за нив, 
15) разладни уреди и машини за разладна тех-

ника и климатизација, 
16) машини за хемиско чистење и пеглање на 

текстил, 
17) машини за текстилната индустрија, 
18) земјоделски машини (багери, трактори, ком-

бајни од сите видови, сушарници, постројки за про-
изводство на сточна храна, носачи на орудија и 
приклучни машини за нив), 

19) регистар-каси, 
20) шасии за автомобили, камиони и автобуси, 
21) моторни возила од сите видови, вклучувајќи 

ги и моторциклите, 
22) мотори со внатрешно согорување, 
23) клинкер, 
24) високонапонски изолатори за сите видови 

напон и од сите видови материјали, 
25) цемент, 
2'6) рамно стакло, 
27) сол, 
28) градежни машини, 
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29) постројки и машини за мелници и мелнич-
ката индустрија, 

30) машини за геолошки истражувања, 
31) електрични генератори, 
32) електрични ротациони машини, 
33) трансформатори за моќ, 
34) сите видови акумулатори, освен акумулато-

рите за фото-апарати, 
35) разводни табли опремени, 
361) командни табли опремени, 
37) командни пултови опремени, 
38) ООО fi кондензатори, 
39) машини за индустријата на кожа и гума, 
40) обвивна хартија и амбалажа од хартија, 
41) картон и лепенка, 
42) пишувачка печатарска хартија, 
43) сите видови тенки хартии (пелир, карбон и 

слично). 
2. Рестриктивна дозвола за увоз на стоките од 

точката 1 на оваа наредба издава СОЈУЗНИОТ Држа-
вен секретаријат за надворешна трговија, на пред-
лог од стручната комисија формирана за таа цел. 

8. Рестриктивната дозвола за увоз на стоки од 
-точката 1 под 2 на оваа наредба се заменува со 
одобрението од Сојузната комисија за нуклеарна 
енергија што се издава врз основа на' точката 4 
став 1 од Наредбата за ограничување прометот на 
радиоактивните изотопи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 44/58). 

4. При давање предлог за издавање рестриктив-
на дозвола, комисијата од точката 2 на оваа наред-
ба е должна да води сметка особено за следното: 

1) дали односните стоки не се произведуваат 
бо земјата или не се произведуваат во доволни 
количини и во определен квалитет, дали постои 
разлика во Цените, која укажува на нерационал-
носта на производството на односните стоки во 
земјата и дали неповолните рокови за испорака го 
доведуваат во прашање предвиденото зголемување 
на производството на стоки за извоз; 

2) дали потребите на домашниот пазар бараат 
увоз на односните стоки; 

3) да ли се увезуваат стоки (суровини, репро-
дукциони материјали и сл.) потребни за производ-
ство на стоки наменети за извоз или со цел за 
нивното облагородување заради извоз во облагоро-
дена состојба; 

4) дали се обезбедени девизи за увоз на од-
носните стоки. 

5. За стоките од точката 1 на оваа наредба 
под 40 до 43 што не биле опфатени со Наредбата 
за утврдување на стоките што се увезуваат врз 
основа на рестриктивна дозвола („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/61, 17/62, 20/62 и 27/62), а за кои 
стопанската организација веќе склучила работа за 
увоз и истата и ја пријавила на овластената банка 
до денот на влегувањето во сила на оваа наредба, 
не е потребна рестриктивната дозвола од точката 
2 на оваа наредба, со тоа што увозот на тие стоки 
треба да се изврши до 1 април 1963 година. 

6. Со денот на влегувањето во сила fea оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за утврду-
вање на стоките што се увезуваат врз основа на 
рестриктивна дозвола, 

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

П бр. 3086 
31 декември 1962 година 

Белград 

Државен секретар 
за надворешна трговија, 

Сергеј Крајгер, с. р. 

Среда, 9 јануари 1963 

7. 

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62), во врска со членот 71 од 
Уредбата за девизното работење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2/61), во согласност со сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите, сојуз-
ниот Државен секретаријат за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОНТИНГЕНТИРАНИТЕ 

СТОКИ ЗА ИЗВОЗ 

1. Во контингентираните стоки за извоз спаѓаат: 
1) индустриски производи: 

од гранката 114 (црна металургија): 
валани и влечени производи на црната мета-
лургија; 
од гранката 116 (металургија на обоени ме-
тали) : 
сребро, 
бизмут; 
од гранката 122 (дрвна индустрија): 
режана граѓа од иглолисници; 
од гранката 123 (производство на хартија): 
натрон-хартија; 

2) земјоделски производи: 
од гранката 211 (земјоделство): 
семе од луцерка и семе од црвена детелина, 
семе од уров, 
семе од граор. 

2. Контингентот односно вредноста на стоките 
од точката 1 на оваа наредба ќе се утврди со посе-
бен пропис според одредбата од членот 3'7 став 2 
на Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство. 

3. Контингентираните стоки од точката 1 на 
оваа наредба можат стопанските организации реги-
стрирани за нивниот извоз слободно да ги извезу-
ваат до контингентот што ќе биде утврден врз осно-
ва на точката 2 од оваа наредба за односните стоки. 

Царинарницата ќе го запре извозот на оние сто-
ки од ставот 1 на оваа точка за кои ќе утврди дека 
контингентот односно вредноста извезена преку 
сите царинарници го надминала контингентот про-
пишан за тие стоки. 

Управата за царини ќе обезбеди известителна 
служба помеѓу одделни царинарници и соодветно 
следење на извозот на контингентираните стоки, со 
тоа што на годен начин да им овозможи на стопан-
ските организации увид за тоа колку е за секоја 
контингентирана стока искористен контингентот. 

4. Со денот на почетокот на применуваното на 
оваа наредба престанува да важи Наредбата за 
утврдување на контингентираните стоки за извоз 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/61 и 7/62). 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1963 година. 

П. бр. 3088 
31 декември 1962 година 

Белград 

Државен секретар 
за надворешна трговија, 

Сергеј Крајгер, с. р. 
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8. 
Врз основа на членот 47 став 1 од Уредбата за 

девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 2/61), во согласност со сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите, сојузниот Др-
жавен секретаријат за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ 
ЗА ПЛАЌАЊАТА ВО ВРСКА СО ИЗВОЗОТ И ЗА 

ДРУГИ ПЛАЌАЊА ВО СТРАНСТВО 

1. Овластените банки ќе им ги продаваат на 
стопанските организации, на другите организации 
и на самостојните установи (во понатамошниот 
текст: извозниците) девизите во следниот процент 
од приливот на девизи што тие го оствариле со из-
воз, и тоа: 

АКО СЕ ИЗВЕЗУВААТ: 
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1) земјоделски производи — — — — 3% 
2) индустриски и занаетчиски произво-

ди, услуги на меѓународниот тран-
спорт и други услуги во меѓународ-
ниот стоковен промет, услуги на се-
зонското пансионско угостителство и 
услуги на проодното угостителство — 

3) машини ц уреди од гранките 117 и 119 
4) друмски моторни возила и трактори 
5) услуги на туристичките бира — — 
6) производи од гранката 312 (лов), кни-

ги, списанија, музички ноти и дома-
шни филмови — — 

7) производи што во рамките на својата 
дејност ги произведуваат самостојни 
установи — — — — — — — — 

2. Девизите од точката 1 на оваа наредба из-
возниците можат да ги употребат за плаќањата 
предвидени во. чл. 25, 42, 47 и 54 од Уредбата за 
девизното работење. 

3. Процентот од точката 1 на оваа наредба, за 
услугите на меѓународниот транспорт и другите 
услуги во меѓународниот стоковен промет, за услу-
гите на сезонско пансионско угостителство и 
услугите на проодното угостителство се применува 
врз основицата што за тие услуги е определена во 
Наредбата за постапувањето со странските сред-
ства за плаќање остварени со извоз на стоки и услу-
ги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/58 и 30/59), а за 
услугите на туристичките бира како основица слу-
ж и износот на девизите што тие ќе го остварат со 
вр-шење услуги во рамките на својата редовна деј-
ност по одбивање на делот на девизите од точката 
1 на оваа наредба што им припаѓа на стопанските 
организации (угостителство и сл.) што учествувале 
во извршувањето на односните аранжмани склучени 
со странство. 

На девизниот прилив по основот на лучки услу-
ги, работи на јавни складови, работи на влечење, 
спасување и вадење бродови, работи на давања 
аеродромски услуги, работи на вршење економска 
пропаганда и работи на давање филмски услуги, ќе 
се примени процентот од точката 1 под 2 на оваа 
наредба. 

4. Ако извозниците вршат извоз преку трговски 
стопански организации регистрирани за извоз, тие 
со тие стопански организации можат да договараат 

дека ќе им отстапат определен дел од девизите кои 
според одредбите од оваа наредба им се продаваат. 

Извозниците можат дел од девизите што спо-
ред одредбите од оваа наредба им се продаваат да 
им отстапуваат и на оние производствени стопански 
организации со кои склучиле договори за коопера-
ција и деловна соработка и кои учествувале во из-
работката на производите од чиј извоз уследил 
девизниот прилив. 

5. Одредбите од точката 1 на оваа наредба ќе 
се применуваат на трговските стопански организа-
ции регистрирани за извоз, ако извозот го вршат 
од своето име и за своја сметка. 

6. Ако стоките се извезуваат на кредит, како 
остварен прилив на девизи се подразбира факту-
рираниот износ на извезените стоки, без оглед на 
тоа кога ќе се изврши неговата наплата. 

Одредбите од ставот 1 на оваа точка нема да се 
применуваат ако е во прашање краткорочен комер-
цијален кредит со рок за враќање до една. година. 

7. Одредбите од оваа наредба, освен одредбите 
на точ. 1 и 3, согласно ќе се применуваат и на 
стопанските организации на кои врз основа на 
Наредбата за постапување со странските средства 
за плаќање Остварени со извоз на стоки и услуги 
(член 72 под 9 од Уредбата за девизното работење) 
им се оставува определен износ на девизи на слобо-
дно располагање. 

8. Технички упатства за спроведување на оваа 
наредба донесува Народната банка. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за утврду-
вање на износот на девизите за плаќањата во врска 
со извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/61). 

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува на работите склучени од тој ден. 

П. бр. 3087 
31 декември 1082 година 

Белград 
Државен секретар 

за надворешна трговија, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

9. 

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62), сојузниот Државен секре-
таријат за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО МАЖАТ 
ДА СЕ ИЗВЕЗУВААТ САМО ВРЗ ОСНОВА НА 

ДОЗВОЛА 

1. Во стоките што можат да се извезуваат само 
врз основа на дозвола спаѓаат: 

1) Индустриските производи: 
од гранката 114 (црна металургија): 

старо железо, 
отпадоци на железо, 
стар машински лив, 
бело и сиво сурово железо, 
гредички, 
суров челик, 
лимови од сите видови и отпадоци од лимови; 

од гранката 115 (металургија на обоени метали): 
феромолибден, 
калциум молибдат, 
концентрат на молибден, 
селен, 
електролитен бакар, 
суров цинк, 
отпадоци и остатоци (згури) од обоени метали 
и од нивни легури, 
алуминиум во блок; 
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од гранката 120 (хемиска индустрија): 
вештачки ѓубриња од сите видови, 
син камен, 
електролитен натриум хидроксид, 
сулфурна киселина; 

од гранката 123 (производство на хартија): 
отпадоци од хартија, 
рото-хартија; 

од гранката 124 (текстилна индустрија): 
волнено предиво; 

од гранката 125 (индустрија на кожа и обувки): 
сурова ситна кожа, 
сурова крупна кожа, 
отпадоци од сурови кожи; 

од гранката 126 (индустрија на гума): 
стари ауто гуми; 

од гранката 127 (прехранбена индустрија): 
сите видови брашно, 
маст, 
масло, 
путер, 
сало, 
лој, 
сурова сланина, 
масло за јадење, 
млеко во прав, 
крвно брашно, 
рибино брашно, 
брашно од месо, 
комбинувана концентрирана сточна храна, 
трици, 
шеќер, 
меласа, 
суви режанци од шеќерна репка, 
маслени сачми и погачи, освен сачмите и по-
у ч и т е добиени со преработка на увезено ле-
нено, коприно и палмино семе, афионовите, 
рицинусовите и памучните сачми и погачи; 

2) земјоделски производи: 
од гранката 211 (земјоделство): 

пченица, 
пченка, 
'рж, 
јачмен, 
овес, 
наполица, 
ленено семе, 
конопово семе, 
соја, 
маслодајна репка, 
сончоглед, 
арпаџик, 
кромид, 
компир, 
грав, 
Сирково семе, 
рицинусово семе, 
телиња и месо од телиња од племенити раси 
— до 120 кг, крижанци — до 90 Кг и „буша" — 
до 60 кг; 

од гранката 313 (стопанисување со шуми): 
обловина, ' 
јамско дрво, 
огревно дрво од иглолисници, костен и даб, 
целулозно дрво од иглолиснипи, 
танинско дрво од костен и даб, 
технички цепенки од сите видови дрво. 

2. Дозволите за извоз на стоките од точката 
1 на оваа наредба ги издава сојузниот Државен се-
кретаријат за надворешна трговија. 

Барањето за издавање дозвола за извоз на сто-
ки се поднесува пред пристапувањето кон прет-
ходни и подготвителни дејствија во врска со склу-
чувањето на купопродажниот договор со странските 
содоговорачи. 

Сојузниот Државен секретаријат за надворешна 
трговија може издавањето на дозвола за извоз 
на стоки да го обуслови и со давање гаранција од 

страна на стопанската организација дека извозот 
на стоките ќе го изврши во определениот рок. 

3. Дозволите за извоз на стоки издадени врз 
основа на точката 2 став 2 од Наредбата за опре-
делување на стоките што можат да се извезуваат 
само врз основа на дозвола („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 4/61, 41/61, 51/61, 6/62 и 47/62) важат до 
истекот на роковите од тие дозволи. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да в а ж и Наредбата за опреде-
лување на стоките што можат да се извезуваат 
само врз основа на дозвола. 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

П. бр. 3089 
31 декември 1962 година 

Белград 
Државен секретар 

за надворешна трговија, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

10. 
Врз основа на членот 199 од Законот за буџетите 

и финансирањето на самостојните установи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 52/59, 23/61, 52/61 и 28/62), 
во врска со точката 1 од Одлуката за прегледот на 
завршните сметки на државните органи, самостој-
ните установи и фондовите („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 11/62) сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА НОЛИТИЧКОТЕРИ-

ТОРИЈАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 1962 ГОДИНА 
1. Завршната сметка на резервниот фонд на 

политичкотериторијалната единица за 1962 година 
содржи: 

1) преглед на остварувањето и употребата на 
средствата на фондот во 1962 година; 

2) преглед на побарувањата и обврските на 
фондот на 31 декември 1962 година; 

3) извештај за работењето на фондот од 1962 
година. 

2. Прегледот на остварувањето и употребата на 
средствата на фондот се изработува според обра-
зецот што е отпечатен кон ова упатство и е негов 
составен дел. 

Состојбата на средствата на фондот на 31 де-
кември 1962 година, искажана во тој преглед, мора 
да биде усогласена со состојбата на средствата на 
фондот според евиденциите на филијалата на На-
родната банка како основна организациона единица 
на Службата на општественото книговодство к а ј 
која се водат средствата на фондот, што таа ф и л и -
јала го потврдува на самиот преглед. 

3 Прегледот на побарувањата и обврските на 
фондот содржи попис на сите побарувања и обврски 
на фондот со состојбата на 31 декември 1962 година, 
и тоа одвоено стасаните побарувања и обврски, а 
одвоено побарувањата и обврските што н^ 31 де-
кември 1962 година не се стасани, со следните 
податоци: 

1) име (навив) на должникот односно довери-
тел ат; 

2) основ на настанувањето на побарува-њето 
односно д о л е в а њ е т о ; 

3) износ на побарувањето односно д о л е в а њ е т о ; 
4) рок на стасаноста за наплата на побарува-

њето односно за исплата на долгувањето. 
4. Извештајот за работењето на фондот содржи 

податоц,и суштествени за објаснувањето на оства-
рените средства и за употребата на средствата на 
'фондот, податоци за резултатите што се постигна-
ти со финансирањето од средствата на фондот, 
објасненија за постоењето на ненаплативи побару-
вања и неизмирени обврски во рокот, со осврт врз 
преземените мерки, како и други податоци за пра-
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шањата што биле суштествени за работењето на 
фондот. 

5. Завршната сметка на резервниот фонд на 
политичкотериторијалната единица ја изработува 
органот на управата надлежен за работите на 
буџетот. 

6. Изработената завршна сметка ја поднесува 
органот од точката 5 на ова упатство до советот на 
народниот одбор надлежен за работите на буџетот 
односно до извршниот совет, до 28 февруари 1963 
година заради утврдување на предлогот за заврш-
ната сметка. 

7. Утврдениот предлог на завршната сметка на 
резервниот фонд му се доставува на претставнич-
киот орган истовремено со утврдениот предлог на 
завршната сметка за извршувањето на буџетот на 
односната политичкотериторијална единица. 

8. Донесената завршна сметка на резервниот 
фонд ја доставува органот од точката 5 на ова 
упатство до надлежната организациона единица на 
Службата на општественото книговодство заради 
преглед и донесување решение во смисла на членот 
46 од Законот за општественото книговодство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/62). Службата на 
општественото книговодство им го доставува своето 
решение на органите на управата надлежни за ра-
ботите на финансиите и за работите на буџетот. Ако 
со решението на Службата на општественото кни-
говодство се вршат исправки на завршната сметка 
на резервниот фонд, таа го известува за тоа прет-
ставничкиот орган што ја донесол завршната сметка. 

9. Збирните податоци од завршната сметка на 
резервните фондови ги изработуваат околиските и 
републичките органи на управата надлежни за ра-
ботите на финансиите. 

Збирните податоци се изработуваат врз основа 
на прегледот на остварувањето и употребата на 
средствата на резервниот фонд за 1962 година и 
прегледот на побарувањата и обвр-ските на резерв-
ниот фонд на 31 декември 1962 година. 

Од прегледот на остварувањето и употребата 
на средствата на резервниот фонд се даваат збир-
ните податоци по редните броеви од образецот на 
тој преглед. 

Од прегледот на побарувањата и обврските 
збирните податоци се даваат само за вкупните по-
барувања и за вкупните обврски. 

10. Органот на управата на околискиот народен 
одбор надлежен за работите на финансиите изра-
ботува збирни податоци од завршната сметка на 
општинските резервни фондови од подрачјето на 
околијата врз основа на податоците примени од 
општините, и тоа до 31 март 1963 година и му ги 
доставува, заедно со податоците од завршната смет-
ка на резервниот фонд на околијата, на државниот 
секретаријат за работите на финансиите на народ-
ната република до 5 април 1963 година. 

11. Државните секретаријати за работите на фи-
нансиите на народните републики изработуваат 
збирни податоци, одвоено за општинските а одвоено 
за околиските резервни фондови од територијата 
на народната република и, заедно со податоците од 
завршната сметка на резервниот фонд на народната 
република, му ги доставуваат на сојузниот Државен 
секретаријат за работите нд финансиите до 25 април 
1963 година. 

12. Збирните податоци според точ. 9 до 11 од 
ова упатство се изработуваат во пропишаните ро-
кови, без оглед на тоа дали до тие рокови се доне-
сени завршните сметки, односно без оглед на тоа 
дали Службата на општественото книговодство до-
несла соодветни решенија по тие завршни сметки. 

13. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 07-24609/1 
24 декември 1962 година 

Белград 
Го заменува 

државниот секретар за работите 
на финансиите 

државен потсекретар, 
Јосип Колар, с. р. 

Народна република 
Автономна единица 
Околија 
Општина 

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРУВАЊЕТО И УПОТРЕБАТА; 
НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 

(Политичкотериторијална единица) за 1962 година 

Р
ед

ен
 6

po
g 

Н А И М Е Н У В А Њ Е 

Р
ез

ер
ве

н
 ф

он
д

 б
ез

 з
ае

д
н

и
-

ч
ки

те
 
р
ез

ер
ви

 н
а 

ст
оп

ан
-

ск
и

те
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

 

З
ае

д
н

и
ч
ки

 р
ез

ер
ви

 н
а 

ст
о-

п
ан

ск
и

те
 о

р
га

н
и
за

ц
и
и

 

В
ку

пн
о 

ре
зе

рв
ен

 ф
он

д 
(2

+3
1 

I. Средства 
Средства пренесени од 1961 
година 
— на сметката на фондот — 
— на сметката на задолжи-

телната резерва на фондот^ 
Вкупно 1 

в 

7 

8 

9 

10 

И 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

2. Средства уплатени во текот 
на 1962 година: 
— дел од буџетските прихо-

ди издвоен во фондот пред 
внесувањето во буџетот — 

— пренесени средства од по-
себната буџетска резерва 
според завршната сметка 
на буџетот за 1961 година 

- дел од буџетските сред-
ства пренесени од буџетот 
(дотација) 

- дел од вишокот на при-
ходите според завршната 
сметка за извршувањето 
на буџетот за 1961 година 

— дел од средствата на фон-
довите на политичкотери-
торијалната единица 

— средства на укинатите 
фондови на политичкоте-
риторијалната единица 

— преноси (дотации) од ре-
зервните фондови и од 
други средства на поли-
тичкотериторијалните еди-
ници 

— примени кредити и позај-
мици — 

— наплатени отплати на кре-
дитите и позајмиците да-
дени од фондот од пора-
нешните години 

— наплатен интерес по да-
дените кредити и позај-
мици 

— средства (уплати) на сто-
панските организации за 
заеднички резерви 

— други приходи 
Вкупно 2 

XXX 

Вкупно средства (I) 
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11. 

II. Употреба на средствата 
1. за подмирување на расхо-

дите настанати како после-
дица на вонредни околности: 

18 
19 

— во вид на кредити 
— без обврска за враќање 

2. за покривање на буџетскиот 
вишок на расходите над при-
ходите: 

20 
21 

во вид на кредити 
— без обврска за враќање — 

22 3. за позајмици на буџетот по-
ради нерамномерно притеку-
вање на приходите, а кои 
позајмици не се вратени до 
крајот на текуштата год-ина 

4. за санација на самостојните 
установи: 

23 — во вид на кредити -
24 — без обврска за враќање — 

5. за преноси во резервните 
фондови на другите полити-, 
чкотериторијални единици: 

25 — во вид на кредити 
26 — без обврска за враќање — 
27. 6. за отплатување на креди-

тите и позајмиците што ги 
примил фондот 

28. 7. за интерес по примените 
кредити и позајмици 

8. за потребите на стопанските 
организации: 

а) за покривање на де-
ловните загуби: 

- во вид на кредити 29 
30 

31 
32 

33 
34 

35 
36 
37 

— без обврска за враќање — 
б) за санации: 

— во вид на кредити 
— без обврска за враќање — 

в) за гарантираните лич-
ни доходи: 

— во вид на кредити 
— без обврска за враќање — 

г) за други потреби на 
стопанските организа-
ции со кои се унапре-
дува нивната дејност: 

— во вид на кредити 
— без обврска за враќање — 

Вкупно употреба на сред-
ствата (II) 

III. Остаток на средствата (I ми-
нус II) 

38. 1. на сметката на фондот 
39. 2. на сметката на задолжител-

ната резерва на фондот , 
40 Вкупно Остаток на сред-

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
XXX 

XXX 
XXX 

XXX 

ствата 

Врз основа на членот 199 од Законот за буџе-
тите и финансирањето на самостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 52/61 и 
28/62) и членот 12 од Законот за сојузните органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56, 
44/60 и 22/62), во врска со точката 1 од Одлуката 
за прегледот на завршните сметки на државните 
органи, самостојните установи и фондовите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 11/62), сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА 
ФОНДОВИТЕ НА ПОЛИТИЧКОТЕРИТОРИЈАЛНИ-
ТЕ ЕДИНИЦИ И НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДО-

ВИ ЗА ШКОЛСТВО ЗА 1962 ГОДИНА 

I. Уводна одредба 
1. Одредбите на ова упатство се однесуваат на: 
1) фондовите на политичкотериторијалните еди-

ници основани според чл. 106 до 126 од Законот за 
буџетите и финансирањето на самостојните уста-
нови; 

2) општинските здравствени инвестициони фон-
дови, што ги основуваат општини според чл. 116 
до 119 од Општиот закон за организацијата на 
здравствената служба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/60); 

фондовите за патишта што ги основуваат по-
литичкотериторијалните единици според чл. 31 до 
34 од Законот за претпријатијата за патишта („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 27/61); 

4) општествените фондови за школство основа-
ни според чл. 39 до 54 од Основниот закон за фи-
нансирањето на школството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/60). 

II. Изработка на завршната сметка 
2. Завршната сметка на фондот на кој се одне-

суваат одредбите од ова упатство ја изработува ад-
министрацијата на фондот, ако е со актот за о к о -
вување на фондот определено фондот да има своја 
администрација, односно органот на управата на по-
литичкотериторијалната единица што ги врши адми-
нистративните и финансиските работи на фондот, 
ако фондот нема своја администрација. Ако финан-
сиското работење на фондот го врши банка, завр-
шната сметка на фондот ја изработува банката на 
која и е доверено водењето на финансиското рабо-
тење на фондот. 

3. Завршната сметка на фондот содржи: 
1) преглед на извршувањето на финансискиот 

план на фондот за 1962 година; 
2) преглед на побарувањата и обврските на фон-

дот на 31 декември 1962 година; 
3) извештај за работењето на фондот во 1962 

година. 
4. Прегледот на извршувањето на финансискиот 

план на фондот за 1962 година содржи податоци за 
финансискиот план за 1962 година и неговото из-
вршување, со состојбата на 31 декември 1962 година, 
а се составува: 

1) за фондовите на политичкотериторијалните 
единици основани според чл. 106 до 126 од Законот 
за буџетите и финансирањето на самостојните уста-
нови спрема образецот Преглед на извршувањето на 
финансискиот план на фондот на политичкотери-
торијалната единица за 1962 година; 

2) за општинските здравствени инвестициони 
фондови основани според чл. 116 до 119 од Општиот 
закон за организацијата на здравствената служба 
спрема образецот Преглед на извршувањето на фи-
нансискиот план на општинскиот здравствен инве-
стиционен фонд за 1962 година; 

ЗУ за фондовите за патишта на политичкотери-
торијалните единици основани според чл. 31 до 34 
од Законот за претпријатијата за патишта спрема 
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образецот Преглед на извршувањето на финансис-
киот план на фондот за патишта на политичкоте-
риторијалната единица за 1963 година; 

4) за општествените фондови за школство осно-
вани според чл. 39 до 54 од Основниот закон за 
финансирањето на школството спрема образецот 
Преглед на извршувањето на финансискиот план 
на општествениот фонд за школство за 1962 година« 

Обрасците од одредбите од 1 до 4 став 1 на оваа 
точка се отпечатени кон ова упатство и се негов 
составен дел. 

Состојбата на средствата на фондот, искажана 
во прегледот на извршувањето на финансискиот 
план, мора да биде усогласена со состојбата на сред-
ствата според евиденцијата на филијалата на На-
родната банка како основна организациона единица 
на Службата на општественото книговодство ка ј 
Koja се водат средствата на фондот, што таа фили-
јала го потврдува на самиот преглед на извршува-
њето на финансискиот план. 

5. Прегледот на побарувањето и обврските на 
фондот содржи попис на сите побарувања и обврски 
на фондот со состојбата на 31 декември 1962 година, 
и тоа одвоено стасаните побарувања и обврски, а 
одвоено побарувањата и обврските што на 31 де-
кември 1962 година не се стасани, со следните по-
датоци: 

1) име (назив) на должникот, односно довери-
телот; 

2) основ на настанувањето на побарувањето од-
носно долгувањето; 

3) износ на побарувањето односно долгувањето; 
/ 4) рок на стасаноста за наплата на побарува-

њето односно за исплата на долгувањето 
6. Извештајот за работењето на фондот содржи 

податоци суштествени за објаснувањето на оства-
рените приходи и извршените расходи во однос на 
финансискиот план, податоци за реализацијата на 
програмата за работа на фондот, ако таква про-
грама постоела, односно податоци за резултатите 
што се постигнати со финансирањето од средствата 
на фондот, објаснување на постоењето на ненапла-
тени побарувања и неизмирени обврски во рокот, 
со осврт врз преземените мерки, како и други по-
датоци за прашањата што биле суштествени за ра-
ботењето на фондот. Кон извештајот се прилагаат 
преписи од правните акти што во текот на 1962 
година ги донесла политичкотериторијалната еди-
ница во врска со работењето на фондот. 

III. Донесување и преглед на завршната сметка 
7. Завршната сметка на фондот на политичко-

територијалната единица што има посебен орган 
на управувањето ја донесува тој орган до 28 февру-
ари 1963 година. 

Завршната сметка донесена од страна на орга-
нот на управувањето, заедно со препис од актот 
со кој е донесена завршната сметка, и ја доставува 
тој орган на надлежната филијала на Народната 
банка како основна организациона единица на Слу-
жбата на општественото книговодство во рок од де-
сет дена од денот на донесувањето, а најдоцна до 
10 март 1963 година. 

Службата на општественото книговодство доне-
сува решение за оваа завршна сметка во смисла на 
членот 46 од Законот за општественото книговод-
ство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/02) и му го 
доставува тоа решение на органот на управувањето 
на фондот што ја донесол завршната сметка и на 
соодветните органи на управата надлежни за рабо-
тите на финансиите и за работите на буџетот. 

8. Нацртот на завршната сметка на фондот на 
политичкотериторијалната единица кој нема посе-
бен орган на управувањето го доставува органот од 
точката 2 на ова упатство до советот на народниот 
одбор надлежен за работите на финансиите и за 
работите на буџетот односно до извршниот совет до 
28 февруари 1963 година заради утврдувањето на 
предлогот на завршната сметка на фондот. 

Утврдениот предлог на завршната сметка на 
фондот советот односно извршниот совет му го до-

ставува на претставничкиот орган заради донесу-
вање. 

Донесената завршна сметка на фондот органот 
од точката 2 на ова упатство и ја доставува на над-
лежната организациона единица на Службата на 
општественото книговодство заради преглед и доне-
сување решение во смисла на членот 46 од Законот 
за општественото книговодство. Своето решение 
Службата на општественото книговодство им го до-
ставува на органите на управата надлежни за ра-
ботите на финансиите и за" работите на буџетот. 
Ако со решението на Службата на општественото 
книговодство се вршат исправки во донесената 
завршна сметка на фондот, таа го известува за тоа 
претставничкиот орган што ја донесол завршната 
сметка. 

9. Донесувањето и прегледот на завршните смет-
ки на општинските здравствени инвестициони фон-
дови и на фондовите за патишта се вршат на на-
чинот определен во точ. 7 и 8 од оваа упатство. 

10. Завршната сметка на општествениот фонд 
за школство ја донесува органот на управувањето 
на тој фонд до 28 февруари 1963 година. 

Завршната сметка донесена од страна на орга-
нот на управувањето, заедно со препис од актот со 
кој е донесена завршнава сметка, тој орган и ја 
доставува на филијалата на Народната банка како 
основна организациона единица на Службата на 
општественото книговодство во рок од 10 дена од 
денот на донесувањето а најдоцна до 10 март 1963 
година. 

Службата на општественото книговодство до-
несува решение за завршната сметка во смисла на 
членот 46 од Законот за општественото книговод-
ство и му го доставува на органот на управувањето 
на фондот и на соодветните органи на управата над-
лежни за работите на финансиите, за работите на 
буџетот и за работите на просветата. 

Органот на управата надлежен за работите на 
просветата му ја поднесува завршната сметка, заедно 
со решението на Службата на општественото кни-
говодство, до 31 мај 1963 година на пропишан на-
чин на претставничкиот орган заради давање согла-
сност во смисла на членот 42 од Основниот закон 
за финансирањето на школството. Ако во тој рок 
Службата на општественото книговодство не донесе 
решение, завршната сметка на општествениот фонд 
за школство може да му се поднесе на претстав-
ничкиот орган заради давање согласност и без тоа 
решение, со соодветното известување до претстав-
ничкиот орган. 

IV. Збирни податоци од завршните сметки 

11. Збирните податоци од завршните сметки н; 
фондовите на кои се однесува ова упатство се изра 
ботуваат, и тоа: 

1) за фондовите на политичкотериторијалпите 
единици основани според чл. 106 до 126 од Законо' 
за буџетите и финансирањето на самостојните уста' 
нови — по групите на фондовите од точката 12 ста! 
3 на Упатството на евиденцијата за извршување^ 
на финансиските планови на самостојните установа 
и на фондовите на политичкотериторијалните еди-
ници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/60); 

2) за општинските здравствени инвестиционр 
фондови; 

3) за фондовите за патишта; 
4) за општествените фондови за школство. 
12. Збирните податоци се изработуваат врз осно-

ва на завршните сметки на тие фондови и опфаќаат 
податоци од прегледот на извршувањето на финан-
сискиот план на фондот за 1962 година и од пре-
гледот на побарувањата и обврските на фондот на 
31 декември 1962 година. 

Од прегледот на извршувањето на финансискиот 
план збирните податоци се даваат по редните бро-
еви од образецот на тој преглед. 

Од прегледот на побарувањата и обврските збир-
ните податоци се даваат само за вкупните побару-
вања и за вкупните обврски. 
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13. Органот на управата на околискиот народен 
одбор надлежен за работите на финансиите ги изра-
ботува збирните податоци за општинските фондови 
на кои се однесува ова упатство од подрачјето на 
околијата врз основа на податоците примени од 
општинските народни одбори до 31 март 1963 го-
дина. 

N Збирните податоци за општинските фондови, за -
едно со податоците од завршните сметки на околи-
ските фондови на кои се однесува ова упатство, 
органот на управата на околискиот народен одбор 
надлежен за работите на финансиите му ги доста-
вува на државниот секретаријат за работите на 
финансиите на народната република до 5 април 
1963 година. 

Државните секретаријати за работите на ф и -
нансиите на народните републики ќе изработат 
збирни податоци од завршните сметки — одвоено 
на општинските а одвоено на околиските фондови 
од територијата на народната република, и заедно 
со податоците од завршните сметки на републич-
ките фондови ќе му тц достават на сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите до 25 
април 1963 година. 

14. Збирните податоци според тон. 11 до 13 од 
ова упатство се изработуваат во пропишаните ро-
кови без оглед на тоа дали до тие рокови се доне-г 
сени завршните сметки, односно без оглед на тоа 
дали Службата на општественото книговодство до-
весла решенија за тие завршни сметки 

15. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 07—24608/1 
24 декември 1962 година 

Белград 
Го заменува 

државниот секретар 
за работите на финансиите 

државен потсекретар, 
Јосип Колар, с. р. 

(Образец на прегледот на 
извршувањето на финанси-
скиот план на фондот на 
политичкотериторијалната е-
диница, основан според чл. 
106 до 126 од Законот за 
буџетите и финансирањето 
на самостојните установи) 

Народна Република (и Автономна единица) 

Околија 
Општина 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ФИНАНСИ-
СКИОТ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА 

(назив на политичкотериторијалната единица) 
за 1962 година 

0 1 2 3 4 5 6 

Пренесени средства и приходи 
1 Средства пренесени 

од изминатата година: 
X 1—1 на сметка на фондот 
2 1—2 на сметката на огра-

ничувањата 
3 1—3 на сметката на резер-

вата на фондот . . . . . . . . 
4 Вкупно пренесени 

средства (партија 1) . . . . . . . . 

8 
9 

10 И 

12 

13 

14 
15 

16 

(назив на фондот) 

2—1 

2—2 

1 

17 1—1 
18 
19 2 

1—2 

20 3 
4 

21 4 4—1 

22 4—2 

23 4—3 

24 4—4 

25 
26 

4—5 
4—9 

27 4—9 

28/ 
5 

5—1 

29 5—2 

30 5—3 

31 5—4 

32 

33 

Приходи во текушта-
та година: 
Изворни приходи 
(непосредно внесени 
во фондот): 

2—11 од придонесот од 
личниот доход 

2—12 од даноците, таксите 
и други приходи од 
населението 

2—19 други изворни при-
ходи 
Дотации, кредити и 
други приходи: 

2—21 дотации од буџетот 
2—23 дотации од стопански-

те и други органи-
зации 

2—24 примени кредити 
2—25 враќање на потрошо-

кот од поранешните 
години 

2—26 наплатени отплати на 
кредитите дадени од 
фондот 

2—27 наплатени интереси 
по дадените кредити 

2—29 други приходи 
Вкупно приходи во 
текуштата година 
(партија 2) 
Вкупно пренесени 
средства и приходи 
(партии 1 и 2) 

Расходи и остаток на 
средствата 

Расходи на админи-
страцијата на фондот: 
лични расходи 
материјални расходи 
функционални расхо-
ди на фондот 
инвестициони расходи 
Преноси и други ра-
сходи: 
преноси во други 
фондови 
преноси во резерв-
ниот ф о т на поли-
тичкотериториј алка-
та единица 
отплати на примени-
те кредити 
интерес по примени-
те кредити 
дадени кредити 
други расходи 
Вкупно расходи (пар-
тии 1 до 4) 
Остаток на средствата: 
на сметката на фон-
дот 
на сметката на огра-
ничувањата 
на сметката на ре-
зервата на фондот 
средства издвоени во 
депозит 
Вкупно остаток на 
средствата (партија 5) 
Вкупно расходи и о-
статок на средствата 
(партии 1 до 5) 
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(Образец на прегледот на 
извршувањето на финанси-
скиот план на општински-
от здравствен инвестиционен 
фонд, основан според чл. 316 
до 119 од Општиот закон за 
организацијата на здравстве-
ната служба) 

О 1 

Народна Република 
Автономна единица 
Околија -
Општина 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ФИНАНСИ-
СКИОТ ПЛАН НА ОПШТИНСКИОТ ЗДРАВСТВЕН 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД З А 1962 ГОДИНА 

О 1 2 
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3 4 5 

1—1 
1—2 

1—3 

2—1 

2—2 

3 - 1 

3—2 

3—3 

3 - 4 

3 - 9 

4—1 

4—9 

1—1 
1—2 

2—1 
2—2 

Пренесеш средства и 
приходи 

Пренесени сопствени сред-
ства на фондот: 
на сметката на фондот 
на сметката на ограничува-
њата 
на сметката на резервата на 
фондот 
Пренесени средства внесени 
во фондот во вид на кредит: 
дел на амортизацијата на 
здравствените установи 
други средства внесени во 
вид на кредит 
Вкупно пренесени средства 
(партии 1 и 2) 
Приходи во тену цртата го-
дина: 
придонес од доходот на 
здравствените установи 
дотација од буџетот на по-
литичкотериторијалната е-
диница 
дотагтги од стопанските и 
други организации 
интерес по дадените кре-
ДЈПТГ 
,д о уги приходи 
Поимени средства во вид на 
кредит: 
дел на амортизацијата на 
здравствените установи 
примени други кредити 
Вкупно приходи и примени 
средства во вид на кредит 
(партии 3 и 4) 
Вкупно приходи (партии 1 
до 4) 

Расходи и остаток на ^ 
средствата 

Расходи на администрација-
та на фондот: 
лични расходи 
материјални расходи 
Кредити дадени на здрав-
ствените установи и на по-
ли т ичх от ер итори 1 а л п а т а е-
дпница: 
за изградба на нови објекти 
за доградба на постојните 
објекти 

20 2—3 за дополнение на опремата 
21 2—4 за замена на опремата 

3 Привремени позајмици да-
дени на здравствените уста-
нови и на политичкотери-
тсријалната единица: 

22- 3—1 за обртни средства на здрав-
ствените установи 

23 3—2 за спроведување на превен-
тивните мерки за здравстве-
на заштита 

4 Потрошок без обврска за 
враќање од средствата на 
наменските дотации од сто-
панските и други организа-
ции и граѓани: 

24 4—1 за градежни објекти 
25 4—2 за опрема 

5 Преноси и други расходи: 
26 5—1 преноси во други фондови 
27 5—2 преноси во резервниот фонд 

на политичкотериторијадна-
та ,единица 

28 5—3 отплати на примените кре-
дити 

29 5—4 интереси по примените кре-
дити 

30 5—9 други расходи 
31 Вкупно расходи (партии 1 

до 5) 
6 Остаток на средствата: 

32 6—1 на сметката на фондот 
33 6—2 на сметката на ограничува-

њата 
34 6—3 на сметката на резервата на 

фондот 
35 6—4 орочени средства 
36 Вкупно остаток на средства-

та (партија в) 
37 Вкупно расходи и остаток на 

средствата (партии 1 до 6) 

(Образец на прегледот н 
извршувањето на финанси 
а т о т план на фондот за па 
тешта на политичтготер ито-
ријалната единица, основан 
според чл. 31 до 34 од Зако-
нот за претпријатијата за 
патишта) 

Народна република 
Околија 
Општина 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ФИНАНСИ-
СКИОТ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА ПАТИШТА 

(назив на политичкотериторијалдата единица) 
за 1962 година 
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приходи 

Средства пренесени од прет-
ходната година: 

1—1 на сметката на фондот 
1—2 на сметката на ограничува-
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О 1 

Ѕ 2—1 

в 2—2 

7 2 - 3 

Ѕ 2—4 

9 2—5 

10 2—6 

И 2—9 
8 

12 
13 
14 

15 
16 

17 
18 

19 

20 
21 

22 

23 

24 

25л 

1—3 на сметката на резервата 
на фондот 
Вкупно пренесени средства 
(партија 1) 
Изворни приходи: 
дел од надоместоците што се 
плаќаат за друмски моторни 
возила (член 26 под 1 од За-
конот за претпријатијата за 
патишта) 
дел од надоместоците што 
се плаќаат за друмски за-
прежни возила (член 26 под 
2 од Законот за претприја-
тијата за патишта) 
дел од данокот на промет 
од транспортните услуги из-
вршени со возила во граѓан-
ска сопственост (член 26 под 
4 од Законот за претприја-
тијата за патишта) 
дел од паричните казни за 
прекршоци на одредби од 
сообраќајните прописи и од-
редби од Основниот закон 
за јавните патишта и за сто-
пански престапи според од-
редбите од Законот за прет-
пријатијата за патишта 
(член 26 под 5, 6 и 7 од За-
конот за претпријатијата за 
патишта) 
други извори на приходи о-

пределени со посебни про-

други приходи определени 
со прописи на политичкоте-
риторијалната единица 
други изворни приходи 
Дотации, кредити и други 
приходи: 
дотации од буџетот 
дотации од други фондови 
дотации од стопанските и 
други организации 
примени кредити 
враќање на потрошокот од 
поранешните години 
други приходи 
Вкупно приходи во теку-
штата година (партии 2 и 3) 
Вкупно пренесени средства 
и приходи (партии 1 до 3) 

Расходи и остаток на 
средствата 

Расходи на администраци-
ја на фондот: 
лични расходи 
материјални расходи 
Средства дадеви на прет-
пријатијата за патишта врз 
основа на договорите за 
инвестициони расходи: 
изградба и реконструкција 
на патишта и објекти 
одржување на патишта и 
објекти 
други инвестиции 
Средства дадени на прет-
пријатијата за патишта врз 
основа на договорите за не-
инвестициони намени 
Преноси и други расходи: 
преноси во други фондови 
на политичкотериторијадна-
та единица 

3—1 
3—2 
3—3 

3—4 
3—5 

3—9 

1—1 
1—2 

2—1 

2—2 

2—3 

4—1 

О 1 

26 

27 
28 

29 
30 

31 
32 

33 

34 

35 

ЗС 

4—2 преноси во резервниот фонд 
на политичкотериторијадна-
та единица 

4—3 отплати на кредити 
4—4 интереси по примените кре-

дити 
4—9 други расходи 

Вкупно расходи (партии 1 
до 4) 
Остаток на средствата: 

5—1 на сметката на фондот 
5—2 на сметката на ограничу-

вањата 
5—3 на сметката на резервниот 

фонд 
5—4 Средства издвоени во депо-

зит (орочени средства) 
Вкупно остаток на сред-
ствата (партија 5) 
Вкупно расходи и остаток 
на средствата (партии 1 до 5) 

(Образец на прегледот на 
извршувањето на финанси-
скиот план на општестве-
ниот фонд за школство, осно-
ван според чл. 39 до 54 на 
Основниот закон за финан-

сирањето на школството) 

Народна Република 
Автономна единица 
Околија г 
Општина 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ФИНАНСИ-
СКИОТ ПЛАН НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ФОНД ЗА 

ШКОЛСТВО 

(назив на политичкотериторијадната единица) 
за 1962 година 
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1 1—1 

2 1—2 

3 1—3 
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2 
5 2—1 

6 2—2 

Пренесени средства 
и приходи 

Средства пренесени 
од претходната го-
дина: 
на сметката на фон-
дот 
на сметката на о-
граничувања 
на сметката на ре-
зервата 
Вкупно пренесени 
средства (партија 1) 
Изворни приходи: 
придонес за опште-
ствените фондови 
за школство 
дел (процент1) од 
вкупните приходи 
на политичкотери-
тори ја дната едини-
ца што И припаѓаат 
според Законот за 
буџетите и финан-
сираното на само-
стојните установи 
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9 

10 

И 

12 
13 

14 

15 
16 

17 

18 
19 

20 
21 
22 

23 
24 
25 

2—3 дел (процент) од 
одделните приходи 
на политичкотери-
торијалната едини-
ца што и припаѓаат 
според Законот за 
буџетите и финан-
сирањето на само-
стојните установи: 

2—31 — дел (процент) од 
придонесот за буџе-
тите од личниот до-
ход што и припаѓа 
на политичкотери-
торијалната еди-
ница 

2—32 — дел (процент) 
од дополнителниот 
придонес за буџе-
тите од личниот до-
ход 

2—33 — дел (процент) од 
општинскиот лока-
лен данок 

2—34 — дел (процент) од 
други одделни при-
ходи на политичко-
територијалната е -
диница 
Дотации од буџетот 
на политичкотери-
торијадната едини-
ца во која е осно-
ван фондот: 

3—1 за основната деј-
ност 

3—2 за инвестиции 
3—3 општи дотации без 

определена намена 
Дотации од буџетот 
на други политич-
котериторијални е-
диници: 

4—1 за основната деј-
ност 

4—2 за инвестиции 
4—3 општи дотации без 

определена намена 
Дотации од други 
општествени фон-
дови за школство: 

5—1 за основната деј-
ност 

5—2 за инвестиции 
5—3 општи дотации без 

определена намена 
Дотации од други 
општествени фон-
дови на политич-
котериторијалните 
единици: 

6—1 за основната дејност 
6—2 за инвестиции 
6—3 општи дотации без 

определена намена 
Други дотации и 
помошти: 

7—1 за осно-вната дејност 
7—2 за инвестиции 
7—3 општи дотации без 

определена намена 
(Понатамошнато 
расчленување на 
позициите 4—1 до 
4—3, 5—1 до 5—3, 

26 

27 

8—1 

8—2 

9 

28 9—1 

29 9—2 

10 
30 10—1 

31 10—2 
32 

33 1—01 

34 1—02 

35, 1—03 

6—1 до 6—3 и 7—1 
до 7—3 се врши 
според давателите 
на дотацијата на 
потпозиции со со-
одветни шифри^ на 
пр. 4—11, 4—12 итн.) 
Средства од креди-
тите: 
кредитити за основ-
ната дејност на 
училиштето 
кредити за инве-
стиции 
(Понатамошното ра-
счленување на по-
зициите 8—1 и 8—2 
се врши според да-
вателите на креди-
тите на позициите 
со соодветни шифри, 
на пр. 8—11, 8—12 
итн.) 
Примени отплати 
на кредитите даде-
ни од средствата на 
фондот: 
отплати на креди-
тите дадени за ос-
новната дејност 
отплати на креди-
тите дадени за ин-
вестиции 
(Понатамошното ра-
счленување на по-
зициите 9—1 и 9—2 
се врши според 
должниците за да-
дените кредити на 
потпозиции со соод-
ветни шифри, на 
пр. 9—11, 9—12 итн.) 

Други приходи: 
враќање на потро-
шокот од поране-
шните години 
други приходи 
Вкупно приходи во 
текупггата година 
(партии 2 до 10) 
Вкупно пренесени 
средства и приходи 
(партии 1 до 10) 

Расходи и остаток 
на средствата 

Расходи за основ-
ната дејност на 
училиштата што 
политичкотеритори-

' јадната единица ги 
финансира сама: 
основни училишта 
(Понатамошното ра-
счленување на од-
делни училишта за-
должително на 
потпозиции, со ши-
фри 1—0101, 1—0102, 
1—0103 итн.) 
училишта за уче-
ници во стопан-
ството (1—0201, 
1—0202 итн) 
училишта за квали-
фикувани работ-
ници со практична 
обука (1—0301 итн.) 

» м С 

г« 

»««с а««« 

11» 
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0 1 2 3 

36 1—04 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

49 

46 

47 

48 

49 

90 

91 2 

12 3 

83 4 

1—05 

1—06 

1—07 

1—08 

1—09 

1—10 

1—11 

1—12 

1—13 

1—14 

1—15 

1—16 

1—1Ј 

1—18 

технички и други 
стручни училишта 
— за стопанство и 
јавни служби (1— 
041 итн ) 

училишта за обра-
зование на настав-
ниот кадар (1—0501 
итн.) 
уметнички школи 
(1—0601 итн.) 
гимназии (1—0701 
итн.) 
специјални учили-
шта (1—0801 итн.) 
посебни училишта 
за возрасни (1—0901 
итн.) 
училишта за допол-
нително образова-
ние (1—1001 итн.) 
р шии школи 
(1—1101 итн.) 
школски центар 
(1—1201 итн.) 
универзитети, ф а -
култети и уметнич-
ка академии (1—1301 
итн.) 
претшколски уста-
нови (1—1401 итн.) 
домови за ученици 
(1—1501 итн.) 
домови за студенти 
(1—1601 итн.) 
работнички и на-
родни универзитети 
(1—1701 итн.) 
други установи за 
образование и вос-
питување 
Расходи за основ-
ната дејност на учи-
лиштата во чие 
финансирање уче-
ствува политичко-
територијалната е -
диница (средства 
за заедничко ф и -
нинсирање) 
(Понатамошното ра-
счленување на по-
зиции и потпозиции 
е исто како ка ј пар-
тијата 1, со тоа што 
шифрата е од пар-
тијата 2) 
Непосредни расходи 

- од општествениот 
фонд за школство 
за инвестиции на 
училиштата што по-
личкотериториј ал-
ката единица ги 
финансира сама 
(Понатамошното ра-
счленување на по-
зиции и потпозиции 
е исто како ка ј пар-
тијата 1, со тоа што 
шифрата е од пар-
тијата 3) 
Непосредни расходи 
од општествениот 
Фонд за школство 
за инвестиции на 
училиштата во чие 
финансирање уче-
ствува политичко-

54 5 

55 6 

56 7—01 

57 

58 

59 

60 8 

7—02 

7 - 0 3 

7 - 0 4 

територијалната е-
-диница (средства за 

заедничко финан-
сирање) 

(Понатамошното ра-
счленување на по-
зиции и потпозиции 
е исто како ка ј пар-
тијата 1, со тоа што 
шифрата е од пар-
тијата 4) 
Дотации за инве-
стициите за школ-
ство што политич-
котериториј али ата 
единица ги финан-
сира сама 
(Понатамошното ра-
счленување на по-
зиции и потпозиции 
е исто како к а ј пар-
тијата 1, со ^гоа што 
шифрата е од пар-
тијата 5) 

Дотации за инвести 
ции на училиштата 
во чие финансира-
ње учествува поли-
тичкотеритори ј ал-
ката единица 
(Понатамошното ра-
счленување на по-
зиции и потпозиции 
е исто како к а ј пар-
тијата 1, со тоа што 
е шифрата на пар-
тијата 6) 
Дотации на другите 
општествени . фон-
дови за школство 
за основната деј^ 
ност: 
На општинските 
фондови 
(Понатамошното ра-
счленување на ко-
рисниците на дота-
циите со шифри на 
потпозициите 7— 
0101, 7—0102 итн.) 
на околиските фон-
дови (7—0201 итн.) 
на фондовите на 
автономните еди-
ници (7—0301 итн.) 
на републичките 
фондови (7-Г-0401 
итн.) 
Дотации на другите 
општествени фон-
дови за школство 
за инвестиции на 
училиштата 
(Понатамошното ра -
счленување на по-
зиции и потпозиции 
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61 9 

10 

62 10—01 

63 10—02 
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64 11—01 

11—02 

66 12 
07 

13 

68 13—1 

69 13—2 

70 13—3 

71 13—4 

72 

е исто како к а ј пар-
тијата 7, со тоа што 
е шифрата на пар-
тијата 8) 
Општи дотации на 
другите општест-
вени фондови за 
школство (без опре-
делена намена) 
(Понатамошното ра-
счленување на по-
зиции и потпозиции 
е исто како к а ј пар-
тијата 7, со тоа што 
е шифрата на пар-
тијата 9) 
Кредити што се да-
ваат од средствата 
на фондот: 
за основната дејност 
(Понатамошното ра -
счленување на ко-
рисниците на кре-
дитите со шифри 
на потпозициите 
10-0101, 10-0102 
итн.). 
за инвестиции 
(Понатамошното ра-
сченување на ко-
рисниците на кре-
дитите со шифри 
на потпозициите 
10-0201, 10-0202 
итн ). 
Отплати на креди-
тите што ги кори-
сти фондот: 
за основната дејност 
(Понатамошното ра-
счленување на до-
верителите со ши-
ф р и на потпозиции-
те 11-0101, 11-0102 
итн.). 
за инвестиции 
(Понатамошното ра-
счленување на до-
верителите со ши-
ф р и на потпозиции" 
те 11-0201, 11-0202 
итн.). 
Оперативна резерва 
Вкупно расходи 
(партии 1 до 11) 
Остаток на сред-
ствата: 
на сметката на фон-
дот 
на сметка на огра-
ничувања 
на сметката на ре-
зервата на фондот 
средства издвоени 
во депозит (ороче-
ни средства) 
Вкупно остаток на 
средствата (парти-
ја 13) 
Вкупно расходи и 
остаток на средства 
(партии 1 до 13) 

12. 
Врз основа на членот 12 од Законот за сојузните 

органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/56, 44/60 и 22/62), во врска со точката 1 од 
Одлуката за прегледот на завршните сметки на 
државните органи, самостојните установи и фондо-
вите („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 11/62), сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕГЛЕД НА ЗАВРШНИТЕ 

СМЕТКИ НА ФОНДОВИТЕ ЗА СТАНБЕНА 
ИЗГРАДБА 

1. Фондовите за станбена изградба основани 
според одредбите од Законот за финансирањето на 
станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 47/59 и 12/62) за секоја година составуваат две 
завршни сметки, и тоа: 1) завршна сметка на ф о н -
дот за станбена изградба како општествен фонд 
и 2) завршна сметка на посебни деловни дејности на 
фондот за станбена изградба. 

Управниот одбор на фондот може составувањето 
на завршните сметки од ставот 1 на оваа точка да 
и го довери на деловната банка што ракува со 
средствата на фондот. 
1. Завршна сметка на фондот за станбена изградба 

како општествен фонд 
2. Завршната сметка на фондот за станбена 

изградба како општествен фонд (во понатамошниот 
текст: завршната сметка на фондот) се составува 
врз Основа на податоците за приходите на фондот, 
податоците за користењето на средствата на фондот, 
како и другите податоци со кои располага фондот. 

3. Завршната сметка на фондот содржи: 
1) биланс на фондот за станбена изградба на 

31 декември на годината за која се составува завр-
шната сметка; 

2) преглед на извршувањето на претсметката на 
приходите и програма за употреба на средствата на 
фондот за станбена изградба за годината за која се 
составува завршната сметка; 

3) извештај за работењето на фондот. 
4. Билансот на фондот за станбена изградба се 

составува според образецот ЗРФСИ-1. 
5. Прегледот на извршувањето на претсметката 

на приходите и на програмата за употреба на сред-
ствата на фондот за станбена изградба се составува 
според образецот ЗРФСИ-2. 

^ ^ 6. Извештајот за работењето на фондот треба 
во општиот дел да содржи податоци во поглед на 
распоредот на средствата на фондот и за располага-
њето со тие средства, а особено: за резултатите на 
одржаните конкурси за давање кредити односно 
конкурси за продажба или давање на користење 

^ станови, за мерилата што се земени предвид при 
утврдувањето кои понуди се најповолни, за при-
ходите и расходите на фондот, за задолжителните 

IL резерви на фондот, за дејностите на фондот во 
поглед на собирањето на средства врз основа на 
претплата на заем, за непосредното вложување сред-
ства во станбената изградба од страна на фондот 
како инвеститор, за бројот на одржаните седници на 
управниот одбор на фондот и за поважните праша-
њ а расправувани на тие седници, како и податоци 
за прегледите извршени од надлежните органи на 
општествената контрола. 

, П о с е б н и о т дел на извештајот за работењето на 
фондот треба да содржи преглед и анализа на цело-
купното работење на фондот, како и анализа на 
резултатите постигнати РО' насочувањето на рабо-

11 тата на фондот кон Остварување на што поголем 
обем на станбената изградба и што пополно задово-
лување на потребите од станови на подрачјето за 

„ кое е основан фондот. 
Покра ј оценката на состојбата и работењето на 

фондот во изминатата година, извештајот треба да 
ги Опфати и мерките што се предлагаат заради 

= отстранување на евентуалните негативни појави 
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камо и мерките за правилно искористување на по-
зитивните појави. 

Извештајот особено треба да опфати и пода-
тоци: за користењето на приходите на фондот и за 
мерките за нивното остварување, за дејноста на 
фондот во поглед на собирањето на средства врз 
основа на претплата на заем, за ненаплатените по-
барувања и неизмирените обврски — со осврт врз 
мерките преземени во тој поглед од страна на фон-
дот, за кредитите дадени од фондот и за нивното 
користење заради завршување на започнатата стан-
бена изградба, за состојбата и движењето на тие 
Средства во однос на обврските на фондот по да-
дените кредити, за вложувањето на средствата во 
станбената изградба од страна на фондот како ин-
веститор и за другите обврски на фондот. 

Во заклучокот на извештајот треба да биде по-
себно истакната дејноста на фондот извршена спо-
ред начелата на стопанското работење, како и сите 
фактори што влијаеле врз работата на фондот, при 
што е особено потребно задржување врз н а у ч н и -
ците на општинскиот народен одбор и врз одлуките 
»а управниот одбор што се донесени во врска со 
Тоа. 

7. Покрај податоците што треба да се дадат спо-
ред обрасците ЗРФСИ-1 и ЗРФСИ-2, кон билансот 
^ е б а да се приложи и пописот на кредитите во 
користење, во отплата и во стасани обврски. 

8. Управниот одбор на фондот е должен да из-
работи и посебни табели, како прилози кон заврш-
ната сметка, во кои ќе се искажат натуралните 
показатели за извршената станбена изградба, и тоа: 

1) табела 1 — Преглед на одобрените кредити 
Од фондот за станбена изградба за новоградба, до-
кршување и доградба на станбени згради, според 
категориите на корисниците на кредитите; 

2) табела 2 — Преглед на потрошокот на сред-
ствата на фондот за станбена изградба за новоград-
ба, довршување и доградба на станбените згради 
што се завршени во текот на годината со кредитите 

ф!ондот за станбена изградба, според категориите 
к а корисниците на кредитите; 

3) ,табела 3 — Преглед на бројот и видовите на 
изградените станови и корисната површина во новО-
подигнати, довршени и доградени станбени згради 
со средства на фондот за станбена изградба; 

4) табела 4 — Преглед на вкупната корисна по-
вршина, на бројот на становите и деловните просто-
рии и локалите во новоподигнати, довршени и до-
градени станбени згради што се завршени со сред-
ствата на фондот за станбена изградба; 

5) табела 5 — Преглед на одобрените и искори-
стените кредити од фондот за станбена изградба, за 
поправки на станбени згради; 

6) табела 6 — Преглед на одобрените и искори-
стените кредити од фондот за станбена изградба за 
^доградба на комунални објекти, според видовите на 
комуналните работи; 

7) табела 7 — Преглед на одобрените и искори-
стените-кредити од фондот за станбена изградба за 
изградба на деловни згради. 

9. Изработката на табелите 1 до 7 се врши врз 
оснива на постојната евиденција и документација 
така што во табелата 1: 

1) во колоната 1 да се внесува бројот на креди-
тите што ги одобрил фондот во поранешните и во 
текуштата година з.а новоградба, довршување и до-
1радба на станбени згради, а кои се користени во 
текуштата година; 

2) во колоната 2 да се внесува вкупниот износ 
на одобрените кредити во поранешните и во текуш-
тата година, по кои се користени средствата во теку-
штата година; 

3) во колоната 3 да се внесува износот на соп-
ственото учество - во готови пари, материјали и 
работна сила; 

4) во колоната 4 по кредитите за довршување 
на станбена зграда да се внесува вредноста на 
извршените работи пред одобрувањето на кредитот, 
т. е. вредноста на извршените работи што ги извел 
инвеститорот, од кои и да е средства што не им 

припаѓаат на средствата на фондот за станбена из-
градба; 

5) во колоната 5 да се внесува вкупната градеж-
на површина по кредитите од поранешните години 
и градежната површина по кредитите од текуштата 
година. 

Градежната површина на зградите се добива со 
собирање на градежните површини од приземјето 
до покривот. Површината на визбата и таванот во 
пресметувањето на градежната површина стои во 
односот 2 :1, т. е. се зема нивната вкупна површина, 
ако визбата е под целата зграда (со или без пот-
кровје), еднаква на површината на приземјето или 
едниот кат. Значи, вкупната градежна површина се 
добива со собирање на градежните површини од 
приземјето До покривот со додаток на половината 
од површините на визбата и таванот. 

Во табелата 2: 
1) во колоната 1 се внесува бројот на заврше-

ните згради чие финансирање е започнато во пора-
нешните години и на завршените згради за чија 
изградба е даден кредит во текуштата година. 

Како завршени се сметаат оние згради за чие 
подигање искористениот кредит започнал да се от-
платува; 

2) во колоната 2 се внесува вкупниот износ на 
кредитите за завршените згради чија изградба 
е започната во поранешните години како и за згра-
дите започнати и завршени во текуштата година. 

Како износ на кредитите за завршените згради 
се подразбира износот што е ставен во отплата; 

3) во колоната 3 се внесува вкупниот износ на 
сопственото учество во дотови пари, работна сила 
и материјали само за завршените згради чија из-
градба е започната во поранешните години и за 
зградите започнати и завршени во текуштата го-
дина; 

4) во колоната 4 се внесува вкупната корисна 
површина на завршените згради. 

Како вкупна корисна површина на завршените 
згради треба да се смета само внатрешната повр-
шина на сите станбени и деловни простории и на 
локалите со споредните простории, т.е. чистата по-
вршина на собите, претсобјата, помошните простории, 
санитарниот јазол и внатрешните комуникации, 
како и на деловните простории и на локалите на 
станбената зграда. Во корисната површина не вле-
гуваат: заедничките скали, балконите и други отво-
рени површини. За корисната површина податоците 
можат да се земаат од планот и таа мора да му 
одговора на збирот на корисните Површини на ста-
новите, деловните простории и локалите. 

Во табелата 3 се внесуваат одвоено корисните 
површини на еднособните, двособните, трособните 
и повеќесобните станови, како и бројот на тие ста-
нови во завршената зграда. 

Во табелата 4 во колоната 2 се внесува уште и 
корисната површина на локалите и деловните про-
стории, така што збирот во колоната 3 да претста-
вува вкупна корисна површина на завршената 
зграда. 

Изработката на табелите 5 до 7 се врши онака 
како што е предвидено за табелите 1 до 4, со тоа 
што податоците за изградба на комунални објекти 
во табелата 6 не се внесуваат според категориите на 
корисниците на кредитите туку според видот на 
комуналните работи. 

10. За изработка на завршната сметка на фон-
дот Службата на општественото книговодство е дол-
жна др 20 јануари да му достави на фондот од-
носно на деловната банка податоци за средствата 
на фондот, како и други податоци потребни за 
изработка на завршната сметка. 

Деловната банка е должна на фондот до 20 
јануари да му обезбеди податоци за Состојбата и 
користењето на средствата на фондот, како и други 
податоци за изработка на завршната сметка. 

11. Управниот одбор на општинскиот фонд за 
станбена изградба е должен до 15 февруари да им 
ја Достави завршната сметка на општинскиот наро-
ден одбор за чие подрачје е основан фондот, на 
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деловната банка и на надлежната ф и л и ј а л а на 
Народната банка капо основна организациона еди-
ница на Службата на општественото' книговодство 
заради донесување решение во смисла на Законот 
за општественото книговодство („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 39/62), како и на филијалата на Народ-
ната банка како основна организациона единица 
на Службата на општественото книговодство во 
седиштето на околијата. 

Управниот одбор на републичкиот фонд за стан-
бена изградба и управниот одбор на фондот за стан-
бена изградба на автономната единица се должни 
до 15 февруари да им ја достават завршната сметка 
на органот на управата надлежен за работите на 
финансиите на народната република односно на 
автономната единица, на својата деловна банка, на 
надлежната фили јала на Народната банка како 
основна организациона единица на Службата на 
општественото книговодство заради донесување 
решение во смисла на Законот за општественото 
книговодство, како и на Службата на општественото 
книговодство при централата на Народната банка 
во седиштето на народната република односно на 
главната филијала на Народната банка како основ-
на организациона единица на Службата на опште-
ственото книговодство во седиштето на автономната 
единица. 

12. По извршениот преглед на завршната сметка 
Службата на општественото книговодство составува 
записник за извршениот преглед, во кој ја конста-
тира најдената состојба и исправноста односно неи-
справноста на завршната сметка. 

Записникот за извршениот преглед Службата на 
општественото книговодство му го доставува на 
фондот, кој во рок од осум дена од приемот на 
записникот може на истиот да и поднесе на Служ-
бата на општественото книговодство свои писмени 
забелешки 

13. Врз основа на завршната сметка, записникот 
за прегледот на завршната сметка и евентуалните 
забелешки од страна на фондот, Службата на оп-
штественото книговодство донесува решение за 
завршната сметка според образецот бр. 1, со кое ја 
утврдува законитоста и сметковната исправност на 
завршната сметка или определува нејзино усогла-
сување со важечките прописи. 

Ако Службата на општественото книговодство 
ги менува износите во завршната сметка на фондот, 
таа мора да ја образложи таа измена и да предложи 
начин на книжењето. 

14. Решението за завршната сметка Службата 
на општественото книговодство им го доставува на 
фондот за станбена изградба, на деловната банка 
преку која фондот го врши своето работење и на 
органот на управата надлежен за работите на 
Финансиите. 
2. Завршна сметка на посебните деловни дејности 

на фондот за станбена изградба 
15. Завршната сметка на посебните деловни де ј -

ности на фондот за станбена изградба се составува 
врз основа на податоците со кои располагаат ф о н -
дот, Службата на општественото книговодство и де -
ловната банка. 

Завршната сметка од ставот 1 на оваа точка 
опфаќа: 

1) биланс на посебните деловни дејности на 
фондот за станбена изградба на 31 декември на 
годината за која се составува завршната обетка, 
кој се составува според образецот ЗРФСИ-З; 

2) преглед на извршувањето на претсметката на 
приходите и расходите на посебните де ПОЕНИ де ј -
ности на фондот за станбена изградба за годината 
за која се составува завршната сметка, која се 
составува според образецот ЗРФСИ-4; 

3) извештај за работењето. 
16. Кон завршната сметка од точката 15 на ова 

упатство се прилага записникот од седницата на 
управниот одбор на фондот на која тој pacпрaвувaл  
за завршната сметка и ја донесол одлукате за нејзи-
ното одобрување, како и преглед на личните расходи 
со пресметката на придонесите. 

17. Остварените приходи и расходи во заврши 
ната сметка се искажуваат според класификацијата 
на приходите и расходите во претсметката на при-
ходите и расходите, и тоа приходите од рубриките: 
„Одобрено со претсметката на приходите и расхо-
дите" и „Извршено". 

18. Во поглед на личните доходи, треба да се 
искаже годишниот износ на личните расходи од-
воено: 

1) за личните расходи од редовен работен однос; 
2) за личните расходи од привремен работен 

однос; 
3) за личните расходи од дополнителен работен 

однос; 
4) за личните расходи по основот на теренски 

додатоци и надоместоци за одвоен живот. 
За сите видови лични расходи треба да се оз-

начи видот на придонесот, процентот на придонесот, 
и годишниот износ на придонесот. 

19. Фондовите за станбена изградба што ги 
водат своите деловни книги според начелата на 
двојното книговодство, ќе приложат кон завршната 
сметка, покрај записникот од седницата на која 
е одобрена завршната сметка и прегледот на лич-
ните расходи, и: 

1) заклучен лист на 31 декември; 
2) спецификација за секоја ставка на билансот; 
3) рекапиталуција на пописот на материјалните 

вредности на 31 декември; 
4) попис на обврските и побарувањата. 
20. Фондовите за станбена изградба што ве ги 

водат своите деловни книги според начелата на 
двојното книговодство, ќе приложат кон завршната 
сметка, покрај записникот од седницата на која е 
одобрена завршната сметка и прегледот на личните 
расходи, и: 

1) спецификација на позициите на билансот; 
2) попис на целокупниот имот; 
3) попис на обврските и побарувањата. 
21. Фондовите за станбена изградба им доставу-

ваат по еден примерок од завршната сметка од точ-
ќата 15 на ова упаство до 31 март на општинскиот 
народен одбор за чие подрачје е основан фондот, на 
деловната банка, на фили јалата на Народната банка 
како основна организациона единица на Службата 
на општественото книговодство и на фили јалата на 
Народната банка како основна организациона еди-
ница на Службата на општественото книговодство 
ЕО седиштето на околијата. 1 

22. По извршениот преглед на завршната сметка 
Службата на општественото книговодство составува 
записник за извршениот преглед, во ко ј ја конста-
тира најдената состојба и исправноста односно не-
исправноста на завршната сметка. 

23. Фондот за станбена изградба може во рок 
од осум дена од денот на приемот на записникот да 
И поднесе на Службата на општественото книговод-
ство писмена забелешка н а записникот за изврше-
ниот преглед. 

24. Врз основа на завршната сметка од точката 
15 на ова упатство, записникот за прегледот на з а -
вршната сметка и евентуалните забелешки од стра-
на на фондот за станбена изградба врз записникот, 
Службата на општественото книговодство донесува 
решение за завршната сметка според образецот 
бр. 2 со кое ја утврдува законитоста и сметковната 
исправност на завршната сметка или определува 
нејзино усогласување со важечките прописи. 

Ако Службата на општественото книговодство 
ги менува износите на завршната сметка на фондот, 
таа мора да ја образложи таа измена и да предложи 
начин на книжењето. 

25. Решението за завршната сметка Службата 
на општественото книговодство му го доставува на 
фондот во рок од три дена од денот на неговото 
донесување. Ова решение Службата на општестве-
ново книговодство е должна да им го достави и на 
банката преку која фондот го врши своето работење, 
како и на органот на управата на општинскиот 
народен одбор надлежен за работите на финансиите. 



Страна 20 - Вриј 1 ' СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

3. Изработка на збирните прегледи на завршните 
сметки на фондовите за станбена изградба 
26. Филијалата на Народната банка како основ-

на организациона единица на Службата на опште-
ственото книговодство во седиштето на околијата 
изработува збирни прегледи на завршните сметки 
на општинските фондови за станбена изградба на 
подрачјето на околијата и до 28 февруари им ги 
доставува на органот на управата на околискиот 
народен одбор надлежен за работите на финансиите 
и на Службата на општественото книговодство при 
централата на Народната банка во седиштето на 
народната република односно на главната филијала 
на Народната банка како основна организациона 
единица на Службата на општественото книговод-
ство во седиштето на автономната единица 

' Службата^ на општественото книговодство при 
централата на Народната банка во седиштето на 
народната република односно главната филијала на 
Народната банка како основна организациона еди-
ница на Службата на општественото книговодство 
во седиштето на автономната единица составуваат 
збирни прегледи на завршните сметки на општин-
ските фондови за станбена изградба на територијата 
на народната република односно на подрачјето на 
автономната единица, и до 15 март им ги доставу-
ваат на републичкиот државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите, на републичкиот секретаријат 
надлежен за социјална политика и комунални пра-
шања и на Службата на општественото книговод-
ство при Главната централа на Народната банка. 

Главните филијали на Народната банката како 
основни организациони единици на Службата на ' 
општественото книговодство во седиштето на авто-
номната единица се должни завршната сметка на 
фондот за станбена изградба на автономната еди-
ница до 28 февруари да И ја Достават на Службата 
на општественото книговодство при централата на 
Народната банка во седиштето на народната репу-
блика. 

Службите на општественото книговодство при4 

централата на Народната банка во седиштето на 
народната република се должни до 15 март да и ги 
достават на Службата на општественото книговод-
ство при Главната централа на Народната банка и 
завршните сметки на републичките фондови за 
станбена изградба односно на фондовите за станбена 
изградба на автономните единици. 

27. За територијата на цела Југославија збирна 
обработка на прегледите на завршните сметки на 
фондовите за станбена изградба врши Службата на 
општественото книговодство при Главната центра-
ла на Народната банка и таа е должна до 31 март 
по оден примерок од збирната обработка на прегле-
дите на завршните сметки да им достави на сојуз-
ниот Државен секретаријат за работите на финан-
сиите и на Секретаријатот на Сојузниот извршен 

' совет за народно здравје и1 социјална политика. 

4. Завршни одредби 
28. Обрасците потребни при изработката на 

завршните сметки Ĥ I фондовите за станбена изгр?д-
ба, наведени во точ. 4, 5, 8, 13, 15 и 24 од ова упат-
ство се напечатени во Додатокот на „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 1/63 и се составен дел од ова упат-
ство. 

29. Технички упатства за изработка и составу-
вање на завршните сметки на фондовите за стан-
бена изградба ќе издаде Службата на општественото 
Книговодство. 

30 Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 16-22392/7 
28 декември 1952 година 

Белград 
Го заменува државног секретар 

за работите на финансиите 
државен потсекретар, 

Јосип Колар, с. р. 

Среда, 9 јануари 1963 

13. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уредбата за 

девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
2/G1), во согласност со сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на финансиите и со Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за трговија и ту-
ризам, сојузниот Државен секретаријат за надво-
решна трговија утврдува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА ЛИСТАТА 
НА СТОКИТЕ ЗА УВОЗ ВРЗ ОСНОВА НА ЛИБЕ-

РАЛНА ДОЗВОЛА 
1. Во Листата на стоките за увоз врз основа на 

либерална дозвола („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
6/61 и 51/61) во точката 1 по редниот број 11 се до-
даваат седум нови редни броеви, кои гласат: 

„12) цел-влакно 
13) цел-камцуг 
14) бемберг и ацетат 
15) рајон 
16) пиварски слад 
17) егзотично дрво 
18) кожа од питоми зајаци". 

2. Оваа листа влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

П. бр. 3086 
31 декември 1062 година 

Белград 
Државен секретар 

за надворешна трговија, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

14. 

Врз основа на членот 71 од Уредбата за девиз-
ното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/61), 
во врска со точката 2 став 2 од Наредбата за подне-
сување пријави за извоз и увоз на стоки („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62), сојузниот Државен секре-
таријат за надворешна трговија утврдува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА ЛИСТАТА 
НА СТОКИТЕ ЗА ЧИЈА ВРЕДНОСТ ПОДАТОЦИТЕ 
СЕ ВНЕСУВААТ ВО ПРИЈАВАТА ЗА ИЗВОЗ НА 

СТОКИ ВРЗ ОСНОВА НА ПРЕТХОДНА 
КАЛКУЛАЦИЈА 

1. Во Листата на стоките за чија вредност пода-
тоците се внесуваат во пријавата за извоз на стоки 
врз основа на претходна калкулација („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 28/62) во точката 1 под 3 на 
крајот на текстот точката и запирката се замену-
ваат со запирка и се додаваат зборовите: „валани, 
влечени и пресувани производи од бакар и од ба-
карни легури;" 

Во точката 1 под 5 на крајот на текстот точката 
и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат 
зборовите: „вападиска сол;". 

2. Ова дополнение на листата влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен лист на 
ФНРЈ". 

П бр. 3084 
28 декември 1962 година 

Белград 
Државен секретар 

за надворешна трговија^ 
Сергеј Крајгер, с. р. 



Среда, 9 јануари 1963 

15. 
Врз основа на членот 29 став 1 од Законот за 

^^словенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословескиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗВОДИ ОД ГУМА 

1. Југословенските стандарди: 
Профилни гумени траки — — JUS G.C4 081 
Гумени нараквици — — - — JUS G.D9 051 

донесени со Решението за југословенските стандарди 
за производи од гума (,Службен лист на ,ФНРЈ", 
бр. 31/54) престануваат да важат. 

2. Ова решение влегува ЕО сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 20-24-7765 
21 декември 1962 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација,^ 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. , 

16. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА КОНФЕК-

ЦИЈАТА НА ТЕКСТИЛНА ОБЛЕКА 

1. Во југословенскиот стандард Лесна конфек-
ција. Машки кошули. Начин на игработка и димен-
зии — JUS F.G1.060, што е донесен со Решението за 
југословенските стандарди од областа на конфекци-
јата на текстилна облека („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/60) во Точката 1 Опсег, точката 1.2 се менува 
и гласи: 

„1.2 С обзиром на начин израде, кошуље на 
ноје се односи овај стандард разврставају се у три 
квалитета израде: 

А — постављени манжете, горњи и доњи око-
вратчик, 

Б — ггостављени горњи оковратник и манжете, 
Ц — постава није обавезна." 
2. Ова решение влегува во сила со денот на 

Објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 20-10-7944 

23 декември 1962 година 
Белград 

Директор 
на Југослосепскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

17. 

П О Т В Р Д А 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ТОЛКУВАЊЕ 

Сојузната народна скупштина, на седниците на 
,Сојузниот собор и на Соборот на производителите 
од 29 декември I960 година, го потврди Задолжи-
телното толкување на членот 40 став 1 од Законот 
за национализација на наемите з г р а д и и на гра-
дежното земјиште, што го даде Комисијата за 
толкување на закони на Сојузната народна скуп-
штина на 27 декември 1962 година и кое е објавено 
во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/63. 

Од Сојузната1 народна скупштина, СНС (А) 78, 
30 декември 1962 година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за измени 
и дополненија на Одлуката за спроведување на 
Ревалоризацијата на основните средства и на сред-
ствата на заедничката потрошувачка на стопанските 
организации, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/62, се поткраднала долу наведената грешка, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕВА-
ЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 
И НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРУ-
ШУВАЧКА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Во точката 2 во цитираниот текст наместо: „15 
јануари" треба да стои: „20 јануари". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 5 јануари 
1963 година. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 5 од Уредбата за н а п о -

редно право („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/62), 
а во врска со членот 33 од Уредбата за организа-
ц и ј а и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

ИНСТИТУТОТ ЗА НАСПОРЕДНО ПРАВО 
I За членови на Советот на Институтот за на-

поредно право што ги именува Сојузниот извршен 
совет се именуваат, и тоа: 

1. др Никола Балог, в. д. секретар на Сојузниот 
извршен совет за законодавство и организација; 

2. до Мирко Бесаровиќ, помошник на сојузниот 
јавен правобранител; 

3. др Александар Христов, редовен професор на 
Правниот факултет во Скопје; 

4. Александар Јелиќ, виш советник во Држав-
ниот секретаријат за надворешни работи; 

5. Ненад Петровиќ, помошник секретар на Со-
јузниот извршен совет за правосудни оаботи. 

П Во Советот на Институтот по еден член де-
легираат Сојузниот врховен суд, Врховниот стопан-
ски суд, Сојузното јавно обвинителство и Сојузот 
на здруженијата на правниците на Југославија. 

III. Една третина на членовите на Советот из-
бира научно-стручниот колектив на Институтот од 
редот на своите членови. 

IV. Директорот на Институтот е член на Сове-
тот по својата положба. 

Б. бр. 108 
27 декември 1962 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Врз основа на точката 4 од Решението за Југо-
словенскиот центар за техничка и научна докумен-
тација како установа со самостојно финансирање 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/54 и 31/60), во вр-
ска со членот 33 од Уредбата за организацијата и 
работата на Сојузниот извршен со-вет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот 
извршен совет донесува ^ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ТЕХНИЧКА И 

НАУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
I. За членови на Советот на Југословенскиот 

центар за техничка и научна до-кументација што ги 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 1 — Сарапа 21 
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именува Сојузниот извршен совет се именуваат, 
И тоа: 

1. инж. Марјан Ери ли, секретар на Советот за 
градежништво на Сојузната стопанска комора; 

2. Маријан Филиповиќ, самостоен советник во 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за про-
света и култура; 

3. проф. инж. Фридерик Герл, редовен профе-
сор на Технолошкиот факултет во Љубљана; 

4. Милорад Гојковиќ, началник во Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за земјоделство и 
шумарство; 

5. др Бранко Хорват, виш стручен соработник 
во Сојузниот завод за стопанско планирање; 

6. инж. Чедомир Јениќ, виш советник во Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за инду-
стрија; , - ' 

7. Љубо Перуничик, советник во сојузниот Др-
жавен секретаријат за внатрешни работи; 

8. проф. др Б о ж а Тежак, редовен професор на 
Природно-математичкиот факултет во Загреб. 

II. Во Советот влегуваат уште: три претстав-
нион на Сојузната стопанска комора и по еден 
поетставник на Сојузот на инженерите и технича-
рите на Југославија, на Сојузниот совет за научна 
работа, Југословенскиот библиографски институт, 
Централната техничка документација на ЈНА, Ј у -
гословенскиот завод за стандардизација, Управата 
за патенти на Ф Н Р Ј и на Сојузниот центар за обра-
зование на кадрите во стопанството. 

III. Во Советот избира два претставници работ-
ниот колектив на Центарот 

IV. Директорот на Центрот е член на Советот 
по својата положба. 

В. бр. 109 
27 декември 1962 година 

Белград 
Сојузен извршен 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Врз основа на членот 5 од Уредбата за Југосло-
венскиот лексикографски завод („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 42/62), а во врска со членот 33 од Уред-
бата за организацијата и работата на Сојузниот из -
вршен совет („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 20/58, 
21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЛЕКСИКОГРАФСКИ ЗАВОД 

I. За членови на Советот на Југословенскиот 
лексикографски завод што ги именува Сојузниот 
извршен совет се именуваат и тоа: 

1. Веќеслав Хољевац, претседател на Народниот 
одбор на град Загреб; 

2. Дража Марковиќ, секретар на Главниот од-
бор на ССРН на Србија; 

3. Пуниша Перовиќ, сојузен народен пратеник; 
4. др Миленко Протега, државен секретар за 

правосудна управа на H P Хрватска; 
5. Никола Секулиќ, потпретседател на Саборот 

на H P Хрватска; 
6. Вилко Винтерхалтер, член на Извршниот со-

вет на HP Босна и Херцеговина; 
7. Петар Здравковски, член на Сојузниот совет 

на H P Македонија; 
8. Борис Зихерл, сојузен набоден пратеник. 
И. Една третина од членовите на Советот избира 

научно-стручниот колектив на Заводот од редот на 
своите членови. 

III. Директно на Заводот е член на Советот по 
својата положба. 

Б . бр. 106 ' 
20 декември 1962 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Среда, 9 ја-нуари 1963 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за Југосло-
вена :ата кинстека („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
ЗФ/бЗ), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за просвета и култура донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СОСТАВОТ НА СОВЕТОТ НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКАТА КИНОТЕКА 

1. За членови на советот на Југословенската к и -
н о т о а се именуваат: 

1) Самуило Амодај, директор на установата 
„Филмске новости", во Белград, 

2) Фрањо Биљан, директор на Државната архи-
ва на ФНРЈ , 

3) Ото Денеш, филмски режисер, 
4) Вицко Распор, директор на Центарот за 

стручно оспособување на филмските работници, во 
Белград, 

5) Гојко Секуловски, директор на агенцијата за 
извоз и увоз на филмови „Југославија4—филм", во 
Белград, 

2 Во советот влегуваат: 
а) како член делегиран од Советот на ф и л м -

ските работници на Југославија: Здравко Велими-
ровиќ, филмски режисер; 

6) како член делегиран од Советот на Сојузната 
стопанска комора за кинематографија: Миодраг Ву-
киќ, директор на претпријатието за промет на ф и л -
мови „Морава-филм", во Белград; 

в) како членови што ги избрал работниот колек-
тив на Југословенската кинотека: 

1) Филип Аќтомовиќ, вршител на должноста 
ш е ф на стручниот отсек на Југословенската кино-
тека, 

2) Фрања Карнекер, ш е ф на сметководството 
на Југословенската кинотека, 

3) Драгољуб Матановиќ, ш е ф на филмската и 
техничката архива на Југословенската кинотека, 

3 Директорот на Југословенската кинотека е 
член на советот на Југословенската кинотека по 
својата положба. 

Бр. 14-4?в4'2 
17 декември IP'S2 година 

Белград 
Секретар 

за просвета и култура, 
Каете Црвенковски, с р. 

Врз основа на членот 22 од Законот за Висо-
ката шкопа за политички науки („Службен лист на 
с^НРЈ", бр. 27/6'0), во врска со членот 3^ од Уо д-
бата за организацијата и работата на Сојузниот 
втзшен совет („Службен лист на ФНРЈ" , бр 20 58, 
21/59 и 25/62), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА Р А З Р Е Ш У В А Њ Е НА ЗАМЕНИКОТ ДИРЕКТОР 
НА ВИСОКАТА Ш К О Л А ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ 

Се разрешува од должноста заменик директор 
на Високата школа за политички науки Хилми!а 
Хасанагиќ, народен пратеник на Народното собра-
ние на H P Србија, поради заминување на друга 
должност. 

Б. бр. 107 
20 декември 1962 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р, 
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Врз основа на членот 22 од Законот за Високата 
школа за политички науки („Службен лист на 
Ф Н Р Ј " , бр. 27/60), а во врска со членот 33 од Уред-
бата за организацијата и работата на Сојузниот из-
вршен совет („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 20/58, 
21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА 
ВИСОКАТА ШКОЛА ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ 

За заменик директор на Високата школа за по-
литички науки се назначува Веда Загорац. 

Б. бр. НО 
27 декември 1962 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, - Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с р. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

OД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публико Хрватске во бројот 48 од 6 декември 1962 
година објавува: 

Уредба за основување Управа за нестопански 
инвестиции; 

Решение за измени во Решението за именување 
членови на Републичката комисија за спроведување 
на прописите за расподелба на чистиот приход на 
стопанските организации и установи; 

Наредба за определување трошоците на произ-
водството на смесони храна за добиток. 

УРАДНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Људске Републико Словеније" во 
бројот 30 од 22 ноември 1962 година објавува: 

Уредба за укинување на Уредбата за о к о в у в а -
ње Дирекција за резерви во НРС, на Решението за 
престанок со работа на Управата за силоси и скла-
дови на НРС и на Решението за основување прет-
пријатие во изградба „ДЕПО"; 

Одлука за нормата на придонесот од продажба 
на кино-влезници; 

Решение за определување органот што дава со-
гласност за неплатено вонредно отсуство; 

Решение за основување Завод на НРС за ре-
зерви; 

Решение за финансирање на Управата за сило-
си и складови на НРС според начелата на доходот; 

^ Решение за потврда на статутот на Вишата до-
м а ќ и н к а школа во Гробље при Домжале; 

Заклучок за прослава на 29 ноември во 1962 го-
дина; 

Решение за разрешување односно именување 
претседател на Стручниот совет на Извршниот со-
вет за станбена изградба; 

Решение за разрешување односно именување 
претседател на Стручниот совет на Извршниот со-
вет за урбанизам и комунални работи; 

Решение за именување Републичка арбитражна 
комисија од членот 95 став 2 на Општиот закон з а 
организацијата на здравствената служба; 

Решение за именување членови на Советот на 
Радио-телевизија Љубљана; 

Решение за именување членови на Советот на 
Геолошкиот завод; 

Решение за разрешување на директорот на 
претпријатието „ДЕПО" во Љубљана; 

Решение за именување на директор на Заводот 
на НРС за резерви; 

Наредба за височината на трошоците за произ-
водство на смес на храна за добиток; 

Заклучок за надоместокот на патните трошоци 
и загубениот личен доход на членовите на Репу-
бличката заедница на социјалното осигурување. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Народне Република Босне и 
Херцеговине" во бројот 46 од 26 ноември 1962 го-
дина објавува: 

Одлука за финансирањето на Републичката сто-
панска комора и околиските стопански комори во 
1962 година; 

Одлука за количините на вино и ракија што 
можат производителите да ги потрошат во своето 
домаќинство без плаќање данок на промет во 1962/63 
производна година; 

Одлука за оковување Болница за белодробна 
туберкулоза на Државниот секретаријат за вна-
трешни работи на HP БиХ; 

Одлука за измена на Одлуката за определување 
износот на основната помош и додатокот поради 
неспособност за стопанисување на жртвата на ф а -
шистичкиот терор и на членовите на неговата ф а -
милија; 

Одлука за овластување Секретаријатот за ре-
публички буџет и општа управа на Извршниот со-
вет на HP БиХ да дава согласно^ на правилниците 
за платите во самостојните установи спрема кои 
правата на основувач ги врши Извршниот совет на 
HP БиХ; 

Одлука за овластување Секретаријатот за ре-
публички буџет и општа управа на Извршниот со-
вет на HP БиХ да дава согласност на неплатено 
отсуство подолго од еден месец; 

Решение за укинување на Земјоделското учи-
лиште со практична обука во Гацко; 

Решение за укинување на Индустриското учи-
лиште на Железарницата Илијаш во Илијаш; 

Решение за укинување на Економското учили-
ште во Гацко; 

Решение за укинување на Текстилното учили-
ште за висококвалификувани работници во Мостар; 

Решение за измена на Решението за именување 
Комисија за национализација при Извршниот совет 
на HP БиХ; 

Решение за измена во составот на Комисијата 
за верски прашања на HP БиХ. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 36 од 13 ноември 1962 година об-
јавува: 

Резолуција за дополнување на Резолуцијата за 
утврдување престанокот на важноста на закони, 
одлуки и уредби со законска сила; 

Одлука за обезбедување на средства за лични 
расходи на јавните службеници во републичките 
органи; 

Одлука за дополнување на Одлуката за усло-
вите под кои ќе се даваат кредити од средствата на 
Републичкиот инвестиционен фонд наменети за 
земјоделство; 

Одлука за продолжување важењето на Одлу-
ката за количините на вино и ракија што можат 
да се потрошат во домаќинството на производите-
лот без плаќање на данок на промет за производи 
ната 1961/62 година; 

Правилник за бројот на Децата и младинците во 
паралелките односно групите на специјалните учи-
лишта. 
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Во бројот 37 од 21 ноември 1962 година објавува: 
Одлука за образување Комисија за утврдување 

и проценка на штетата настаната од поплавите на 
територијата на Народна Република Македонија; 

Наредба за воведување задолжително вакцини-
рање против заразните болести Црвен тифус, Пара-
тифус А и Б и Тетанус (Тетра вакцина); 

Наредба за задолжително спроведување на 
противепизоотски и ветеринарно-саиитарни мерки 
во врска со поплавите во Народна Република Ма-
кедонија; 

Наредба за изменување на Наредбата за опре-
делување трошоци на прометот на големо и трошо-
ците на производството (помељарина) за пченично, 
'ржено и пченкарно брашно; 

Наредба за определување установа на терито-
ријата на HP Македонија за издавање уверение за 
здравствена способност на лица што сакаат да ра-
ботат со извори на јонизирачки зрачења и повре-
мени лекарски прегледи на лица што работат со 
извори на јонизирачки зрачења. 

Во бројот 38 од 1 декември 1962 година објавува: 
Одлука за образување Републички одбор за со-

бирање помош на настраданите семејства во еле-
ментарните непогоди во H P Македонија; 

Решение за именување претседател и членови 
на Комисијата за бегалци од Егејска Македонија; 

Решение за назначување директор на Геолош-
киот завод во Скопје; 

Решение за назначување главен инспектор на 
Инспекторатот за јавни патишта; 

Упатство за полагање за здобивање со степени 
на стручно образование на работниците-возачи на 
моторни возила, што се оспособуваат на практична 
работа; 

Исправка на Законот за органите на управата 
во Народна Република Македонија; 

Исправка на Законот за изградба на инвести-
циони објекти. 

Во бројот 39 од 8 декември 1962 година објавува: 
Уредба за изменување и дополнување на Уред-

бата за престанок со работа на Дирекцијата за па-
тишта и техничките секции за патишта; 

Одлука за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити од Републичкиот инвестиционен 
фонд наменети за градежништвото; 

Одлука за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити за земјоделство од Републичкиот 
инвестиционен фонд наменети за унапредување -
развитокот на стопански неразвиените подрачја; 

Одлука за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити за угостителството и туризмот од 
Републичкиот инвестиционен фонд наменети за 
унапредување развитокот на стопански неразвиени-
те подрачја; 

Одлука за условите и начинот под кои ќе се да-
ваат кредити за градежништвото од Републичкиот 
инвестиционен фонд намените за унапредување 
развитокот на стопански неразвиените подрачја; 

Одлука за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити за стручното школство од Репу-
бличкиот општествен фонд наменети за унапреду-
вање развитокот на стопански неразвиените под-

.рачја; 

VI конкурс за давање инвестициони кредити од 
средствата на Републичкиот инвестиционен ф о н д 
наменети за градежништвото во 1962 година; 

VII конкурс за давање инвестициони кредити 
во градежништвото од средствата на фондот за 
унапредување развитокот на стопански неразвие-
ните подрачја за 1962 година доделени на Репу-
бличкиот инвестиционен фонд. 

С О Д Р Ж И Н А 
С т р а г т ^ 

1. Задолжително толкување на членот 40 
стан 1 од Законот за национализација на 
наемните згради и на градежното земји-
ште — — — — — — — — — —. 1 

2. Уредба за Југословенскиот завод за проу-
чување школски и просветни прашања — 1 

3. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за книжење на приходите на 
буџетите и фондовите што произлегуваат 
од населението — — — — — — — 3 

4. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за сметковниот план за книжење 
на приходите на буџетите и фондовите 
што произлегуваат од населението — — 4 

5. Наредба за утврдување за 1963 година на 
извозот на девизите за плаќање на стоки-
те што се увезуваат врз основа на генерал-
на дозвола — — — — — — — — 4 

6. Наредба за утврдување на стоките што се 
увезуваат врз основа на рестриктивна 
дозвола — — — — — - — — — 5 

7. Наредба за определување на контингенти-
раните стоки за извоз — — — — — 6 

8. Наредба за утврдување на износот на де-
визите за плаќањата во врска со извозот 
и за други плаќања во странство — — 7 

9. Наредба за определување на стоките што 
можат да се извезуваат само врз основа на 
дозвола — — — — — — — — — 7 

10. Упатство за составување на завршната 
сметка на резервниот фонд на политичко-
територијалните единици за 1962 година 8 

11. Упатство за составување на завршните смет-
ки на фондовите на политичкотеритори-
јалките единици и на општествените фон-
дови за школство за 1962 година — — 10 

12. Упатство за составување и преглед на за-
вршните сметки на фондовите за станбена 
изградба — — — — — — — —" — 17 

13. Дополнение на Листата на стоките за увоз 
врз основа на либерална дозвола — — 20 

14. Дополнение на Листата на стоките за чија 
вредност податоците се внесуваат во при-
јавата за извоз на стоки врз основа на 
претходна калкулација — — — — — 20 

15. Решение за ставање вон сила на југосло-
венските стандарди за производи од гума 2 

16 Решение за измена на Решението за југо-
словенските стандарди од областа на кон-
фекцијата на текстилна облека — — — 2. 

17. Потврда на Задолжителното толкување 21 
Исправка на Одлуката за измени и дополне-

нија на Одлуката за спроведување на Ре-
валоризацијата на основните средства и на 
средствата на зедничката потрошувачка 
на стопанските организации — — — — 21 
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