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Врз основа на членот 26 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за искористувањето на 
луките и пристаништата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/65), Законодавно-правната комисија на Со-
јузната скупштина, на својата седница од 9 ноем-
ври 1967 година, го утврди долу изложениот пре-
чистен текст на Основниот закон за искористува-
њето на луките и пристаништата. 

Пречистениот текст на Основниот закон за ис-
користувањето на луките и пристаништата го оп-
фаќа Законот за искористувањето на луките и при-
стаништата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/61) 
и неговите измени и дополненија објавени во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65 и 23/67, во кои 
е означено времето на влегувањето во сила не 
тој закон и на неговите измени и долопненија. 

АС бр. 268 
9 ноември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на 3аконодавно-правната комисија 
иа Сојузната скупштина, 
др Леон Гершковиќ, е. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ЛУКИТЕ И ПРИ-

СТАНИШТАТА 

(Пречистен текст) 
I. Општи одредби 

Член 1 
Поморската лука односно пристаништето на 

внатрешната пленидба, во смисла на овој закон, ги 
сочинува копнениот и водниот простор со изграде-
ните брегови, лукобрави, потребен слободен про-
стор, уреди, постројки и други објекти наменети за 
пристанување на бродови, за укрцување и искрцу-
вање на патници и стоки, за складирање и други 
манипулации со стоки, како и за снабдување, по-
правка и заштита на бродови од невреме. 

Одредбите од овој закон се однесуваат на по-
морските луки и на пристаништата на внатрешната 
пловидба (луки), ако со одредбите на овој закон не 
е пропишано поинаку. 

Член 2 
Луките служат, по правило, за јавен сообраќај. 
За јавен сообраќај служат луките отворени за 

домашен сообраќај и луките отворени за меѓуна-
роден сообраќај. 

Член 3 
Одделни луки или делови од лука можат да 

бидат наменети, согласно со одредбите на овој закон, 
да служат исклучиво или првенствено за потребите 
на определени државни органи (воени луки и слич-» 
но), работни и други организации. 

Член 4 
Искористувањето на лука што служи за јавен 

сообраќај го врши лука-претпријатие односно при-
станиште-претпријатие (лука-претпри јатие). 

Искористувањето на лука се состои во вршење 
на претоварни и други лучки услуги, како и во 
одржување и изградба на луката. 

Претоварни и други лучки услуги можат во од-
делни луки да вршат, ако тоа го бара потребата, 
едно или повеќе посебни претпријатија за прето-
варни и други лучки услуги (претпријатија за луч-
ко-претоварни услуги). 

Во лука за која е основано претпријатие за луч-
ко-претоварни услуги, лука-претпријатието не мо-
ж е да ги врши работите што според овој закон ги 
врши претпријатието за лучко-цретоварни услуги. 

Член 5 
Лука-претприј ати јата и претпријатијата за луч-

ко-претова1рни услуги можат да се здружуваат во 
деловни здруженија според општите прописи за 
здружувањето во стопанството. 

Општинското собрание може да основе заед-
ница на лука-претпријатијата и претпријатијата за 
лучко-претоварни услуги од своето подрачје (за-
едница на лучки претпријатија). 

Две или повеќе општински собранија можат 
спогодбено да основат заедница на лучки претпри-
јатија. 

Член 6 
Искористувањето на лука што служи за јавен 

сообраќај, а за која не е основано лука-претпри-
јатие, општинското собрание ќе и го довери на 
транспорта или друга работна организација или 
искористувањето на лука та ќе го врши преку свои 
органи. 

Член 7 
За искористувањето на дуката од членот 3 на 

овој закон се грижи државниот орган, работната 
или друга организација за чии потреби таа служи. 

Член 8 
Работната организација и општинското собра-

ние, што вршат искористување на лука на јавниот 
сообраќај, се должни: 

1) да се грижат за изградбата на оперативни 
брегови, лукобрани, зимовници, други објекти и по-
требни длабочини во луката, како и за нивното 
одржување во состојбата што ја бара јавниот со-
обраќај и безбедноста на пловните објекти; 

2) на секој граѓанин и правно лице да му овоз-
можат користење на оперативните брегови, луко-
браните, зимовниците и другите објекти во дуката, 
според нивната намена и во границите на распо-
ложивите капацитети. 

Работната организација и општинското собра-
ние, што вршат искористување на лука на јавниот 
сообраќај, можат оперативните брегови, лукобр?-
ните, зимовииците и другите објекти во дуката ил 
ги искористуваат само според нивната намена а 
во согласност со важечките прописи. 

Член 9 
Работната организација и општинското собра-

ние, што вршат искористување на лука на јавниот 
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сообраќај, самостојно ја утврдуваат, в<о рамките на 
важечките прописи, тарифата за вршење на своите 
услуги и височината на дупките надоместоци. 

Тарифата од ставот 1 на овој член мора да 
биде објавена на вообичаен начин. 

Височината на надоместокот за вршење оддел-
ни услуги може, според природата на услугите, да 
се определува со договор. 

Член 10 
На лука-претпријатието и претпријатието за 

лучко-претоварни услуги се применуваат општите 
прописи што важат за стопанските организации, 
ако со овој закон не е определено поинаку. 

II. Лука-претпријатие 
Член 11 

Лука-претпријатие основа општинското собра-
ние на чија територија се наоѓа луката. 

Член 12 
Општинското собрание е должно да основе лу-

ка-претпријатие ако искористувањето на луката му 
овозможува на тоа претпријатие да работи според 
начелата што важат за стопанските л|>етпријатија. 

Член 13 
Основната дејност на лука-претпријатието е о-

држување и изградба на луката, како и укрцување, 
искрцување и складирање на стоки. 

Лука-претпријатието може, ако за тоа ги испол-
нува пропишаните услови, да врши и споредни 
Дејности што се во врска со работите во дуката 
или што овозможуваат поправилно и попогполно 
искористување на дуката, како што се услуги на 
патниците, сортирање, доработка и пакување на 
•стоки, лучка реморкажа, пилотаже, снабдување на 
бродови со вода и слично 

Член 14 
Лука-претпријатие се основа за искористува-

ње на една или повеќе луки на териториј ата на 
една општина. 

Две или повеќе општински собранија можат 
спогодбено да ооноват едно лука-претпријатие за 
една или повеќе луки што се наоѓаат на терито-
ријата на тие општини. 

Две или повеќе општински собранија можат да 
се спогодат дуката односно луките што се наоѓаат 
на територијата на тие општини, да му се дадат 
на искористување на лука-претпријатието што ед-
но од тие собранија го основало. 

Член 15 
Основните средства на лука-претпријатието ги 

сочинуваат: оперативните брегов«, луко браните, 
дупките уреди и постројки, транспортните средства, 
складиштата и отворениот складишен простор, ка-
ко и други објекти наменети за вршење на стопан-
ските работи на претпријатието (член 16 точка 2). 

Член 16 
Со актот за основање на лука-претпријатието 

te определуваат, покрај другото: 
1) подрачјето на дуката односно на луките што 

Му се предаваат на користење на претпријатието; 
2) оперативните брегови, лукобраните и дру-

гите објекти, уреди и постројки што се наоѓаат 
на подрачјето на дуката односно на лу ките и слу-
ж а т за работа во дуката, а кои му се предаваат 
на претпријатието на искористување како негови 
основни средства; 

3) делот на ^изградениот брег, што му се пре-
дава на претпријатието на користење. 

Член 17 
Лука-прегори ј а тието не може да го пренесува 

правото за користење на дел од оперативниот брег 
или на дел од лукобранот. 

Лука-претпријатието може, со претходна со-
гласност од општинското собрание, да им дава во 
закуп оп вратив ни брегови или нивни делови на 
работни или други организации. 

Член 18 
Лу ка-претпријатието средствата за своето рабо-

тење ги остварува од приходите од лучки надо-
местоци и други приходи од својата дејност. 

Приходите од ставот 1 на овој член влегуваат 
во вкупниот приход на претури ј ати ето. 

Член 19 
Приходи од дупките надоместоци се: 
1) надоместок за користење на брег; 
2) бродска лежарина: 
3) надоместок за приврзување. 

Член 20 
Надоместок за користење на брег (член 19 точ-

ка 1) плаќа брод што го користи брегот со цел за 
укрцување односно искрцување на патници и стокл. 

Надоместокот за користење на брег со цел за 
утврдување односно искрцување на патници се 
плаќа: 

1) во сообраќајот помеѓу домашните луки и во 
пограничниот сообраќај — по патник укрцан во не-
која лука; 

2) во сообраќајот со странство — по патник у-
крцан или искрцан во домашна лука. 

Надоместокот за користење на брег со цел за 
укрцување или искрцување на стоки се плаќа во 
определен износ за секој тон укрцан или искрцан 
товар. 

Надоместокот за користење на брег може врз 
основа на договор за закуп да се плаќа и пау-
шално (месечно, годишно). 

Член 21 
Бродска лежартада (член 19 точка 2) плаќа брод 

за користење на брег за кои и да било цели, освен 
заради укрцување или искрцување на патници или 
стоки. 

Бродска лежарина плаќа брод и за користење 
на зимовник во лука. 

Член 22 
Надоместок за приврзување (член 19 точка 3) 

плаќа сопственикот односно корисникот на рибар-
ски бродови, рибарски и други чамци, за користење 
на брег со цел за нивното постојано приврзување. 

Член 23 
Домашните и странските воени бродови и бро-

довите на граничните единици не плаќаат лучки 
надоместоци. 

III. Претпријатие за лучко-претоварни услуги 
Член 24 

Претпријатие за лучко-претоварни услуги може 
да основе лука-претпријатието или општинското 
собрание на чија територија е дуката. 

Член 25 
Претпријатието за лучко-претоварни услуги вр-

ши укрцување, искрцување и складирање на стоки, 
сортирање, доработка и пакување на стоки, како 
и услуги на патниците. 

Претпријатието за лучко-претоварни услуги мо-
ж е да ги врши сите или само некои од работите 
од ставот 1 на овој член. 

Со актот за основање на претуријатето зе луч-
ко-претоварни услуги се определуваат работите што 
ги врши тоа претпријатие. 

Член 26 
Со актот за основање на претпријатието за 

лучко-претоварни услуги се определува, покрај 
другото, подрачјето на дуката на кое претприја-
тието ќе ја врши својата дејност, како и основните 
средства што, според видот на работите на прет-
пријатието, му се предаваат на претпријатието на 
користење. 

Член 27 
Претпријатието за лучко-претоварни услуги ги 

остварува средствата за своето работење од при-
ходите што ги остварува со својата дејност. 
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IV. Заедница на дупките претпријатија 
Член 28 

Заедница на лучки претпријатија се основа со 
цел за усогласување и унапредување на работата 
во луката. 

Во заедницата задолжително се зачленуваат 
лука-претпријагнето и претпријатието за лучко-
претоварни услуги. 

Во заедницата можат да се зачленат транспорт-
ните и шпедитерските претпријатија и други ра-
ботни организации, чија дејност е во непосредна 
врска со работата во дуката. 

Член 29 
Заедницата на лучките претпријатија е правно 

лице. 
Член 30 

Заедницата на лучките претпријатија донесува 
план за развојот на дуката како целине, во соглас-
ност со општествените планови, и врши и други ра-
боти од заеднички интерес определени со законот 
и со статутот на заедницата. 

Член 31 
Средствата на заедницата на лучиите претпри-

јатија се формираат, согласно на законот, од при-
донесот на работните и други организации здру-
жени во заедницата. 

Член 32 
Придонесот од членот 31 на овој закон заед-

ниците на лучките претпријатија можат да го у-
потребат за подмирување на личните, материјал-
ните и функционалните издатоци, за формирање 
не резервниот фонд и фондот на заедничката по-
трошувачка и за извршување други обврски за-
сновани врз закон. 

V. Искористување на лука за кое не е основано 
лука-претпријатие 

Член 33 
Искористувањето на лука што служи за јавен 

сообраќај за која не е основано лука-претпријатие, 
општинското собрание може да и го довери на 
транспортот или друга работна организација од сво-
јата територија или од територија на друга оп-
штина. 

Општинското собрание може искористувањето 
на лука од ставот 1 на овој член да му го довери 
и на лука-прегпријатие од територијата на друга 
општина. 

Ако не го доверило искористувањето на дука-
та според ставот 1 или 2 на овој член, општинското 
собрание ќе го врши искористувањето на дуката 
преку свои органи. 

Член 34 
Ако општинското собрание и го доверило иско-

ристувањето на дуката на работна организација од 
членот 33 став 1 или 2 на овој закон, таа работна 
организација е должна за искористување на дуката 
да основе погон за кој се врши самостојно прес-
метување на доходот. 

На погоните од ставот 1 на овој член согласно 
се применуваат одредбите на овој закон што се од-
несуваат на лука-претпри ј атието. 

Член 35 
Ако луката ја искористува установа или оп-

штинско собрание преку свој орган, во делокругот 
на установата односно на општинското собрание 
спаѓа, покрај работите од членот 8 на овој закон, 
определувањето на височината на дупките надо-
местоци, давањето во закуп на отворен лучки скла-
днион простор, давањето одобренија за вршење 
определени лучки претоварил работи и одобрува-
њето на тарифата за вршење на тие работи. 

Член 36 
Ако дуката ја искористува установа, приходите 

од дупките надоместоци, од закупнината за отворен 

скд ади шен простор, како и приходите од надоме-
стоците за посебно користење на брегот (член 42) 
и припаѓаат на установата што ја искористува ду-
ката, а ако дуката ја искористува општинското 
собрание преку свој орган приходите и припаѓаат 
на таа општина. 

VI. Надлежност на државните органи 
Член 37 

Луките отворени за домашен сообраќај ги опре-
делува општинското собрание на чија територија се 
наоѓа дуката, земајќи ги предвид стопанските и оп-
штествените потреби за отворање на лука. 

Општинското собрание може да донесе решение 
од ставот 1 на овој член ако органот на управата 
надлежен за работите на безбедноста на пловидба-
та дал претходно мислење дека се исполнети ус-
ловите за безбедност на сообраќајот во дуката. 

Член 38 
Кои луки се отворени за меѓународен сообра-

ќај, односно кој дел од дуката е наменет за тој 
сообраќај определува сојузниот секретар за стопан-
ство во согласност со сојузниот секретар за ф и -
нансии и со сојузниот* секретар за внатрешни ра-
боти, според Царинскиот закон. 

Член 39 
Во вршењето на правото за користење на неиз-

градени брегови на море и на води на внатрешните 
пловни патишта, како и на останатото подрачје т 
море, општинското собрание може на работни и дру-
ги организации да им дава право да градат опера-
тивни брегови, лукобрани и зимовници. 

Решението според ставот 1 на овој член општин-
ското собрание го донесува со претходна согласност 
од Командата на воената морнарица, а по прибаве-
но мислење од членот 37 став 2 на овој закон. 

Член 40 
Општинското собрание односно органот на уп-

равата што тоа ќе го определи може на работни 
и други организации и граѓани да им дозволи из-
градба на објект на морскиот брег или на морето 
односно на брегот или на водите на внатрешните 
пловни патишта (реките, каналите, езерата), или 
користење на друг начин на делови од брег или 
води (посебно користење на брег). 

Решението од ставот 1 на овој член го донесу-
ва надлежниот орган откако претходно ќе прибави 
мислење според членот 37 став 2 од овој закон, а 
ако е во прашање изградба на градежен објект на 
морскиот брег или на морето — и по предходна 
согласност од Командата на воената морнарица. 

Одредбите од овој член се однесуваат на сите 
случаи на посебно користење на брег, без оглед во 
чија сопственост е брегот. 

Член 41 
За донесување решенија според чл. 39 и 40 од 

свој закон потребна е и претходна согласност од 
органот на управата надлежен за работите на во-
достопанството, ако е во прашање градба на опе-
ративен брег и зимовник или посебно користење НА 
брег на внатрешните пловни патишта. 

Член 42 
За посебно користење на брег (член 40) се пла-

ќа надоместок. 
Височината и начинот на плаќањето на надо-

местокот за посебно користење на брег се опреде-
луваат со тарифа, што ја донесува општинското 
собрание. 

Член 43 
Органот што го донесол решението за користе-

ње на брег според членот 39 или 40 од овој закон 
може ова решение да го укине ако тоа го бара ин-
тересот на стопанството, на народната одбрана или 
други јавни интереси. 

Ако надлежниот орган според ставот 1 на овој 
член го укине решението за користење на брег, 
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корисникот што има нешто изградено на брегот 
односио во морето или во водата има право да го 
отстрани тоа ако е тоа можно според природата на 
работата, или да бара надоместок: за објектот во 
височина на неговата вредност на денот на преста-* 
кокот на правото, освен ако во решението за да-
вање на правото за посебно користење на брегот 
тие односи се уредени поинаку. 

Член 44 
Вадење од морскиот брег или од морето односно 

од брегот или од водата на внатрешните пловни 
патишта камењчакал и песок се врши под усло-
вите определени со законот на републиката. 

VII. Преодни и завршни одредби 

Член 45 
Правото на користење на оперативните брего-

ви, лукооианпте, неизградените морски брегови и 
на останатото подрачје на море, на оперативните 
брегови, зимовпнците и неизградените брегови на 
внатрешните пловни патишта, што се во општестве-
на сопственост, а на кои до 21 јули 1%'1 година, ка-
ко ден на влегувањето во сила на Законот за иско-
ристувањето на лукпте и пристаништата („Служ-
бен лист на ФНРЈ'', бр. 24/61), правото на користе-
ње го вршеле сојузните и републичките органи на 
управата надлежни за работите на безбедноста на 
пловидбата, се пренесува на 21 јули 1961 година* 
како ден ка влегувањето во сила на Законот за 
искористувањето на лупите и пристаништата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 24/61), врз општините на 
пија територија се овие објекти. 

Член 46 
Ако во лухата постои едно претпријатие за луч-

ко-претозарни услуги, а општинското собрание сме-
та дека нема потреба за основање посебни претпри-
јатија за лучко-претоварни услуги, постојното 
претпријатие за лучко-претоварни услуги ќе се ор-
ганизира и ќе ја продолжи работата како лука-
прстггријзтие согласно со одредбите ед Законот за 
искористувањето на луките и пристаништата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 24/6». 

Ако во луката постојат повеќе претпријатија 
за лучко-претоварни услуги, или ако во луката по-
стои едно претпријатие за лучко-претоварни ус-
луги а општинското собрание смета дека треба да 
постои посебно претпријатие за лутгко-претоварн** 
услуги, општинското собрание ќе основе лука-прет-
пријатие, а постојните претпријатија за лучко-пре-
товарни услуги ќе продолжат со работа како прет-
пријатија за лучко-претоварни услуги. 

Член 47 
Општинското собрание ќе ги пренесе врз ново-

основаното лука-прстпријатие односно врз претпри-
јатието што продолжува со работа како лука-прет-
пријатпе, согласно со одредбите од Законот за иско-
ристувањето па луките и пристаништата („Службен 
лист па ФНРЈ", бр. 24/61). оперативните брегови, 
луксбраппте и зимовниците во дуката како основни 
средства на тоа претпријатие. 

Одделни делови од оперативните брегови, луко-
браните или виновниците во дуката од членот 45 
на овој закоп, што на 21 јули 1961 година, како ден 
на влегувањето во сила на Законот за искористува-
њето на лупите и пристаништата (..Службен лист нп 
ФНРЈ", бр. 24/61), Fie ги користело претпријатие за 
лучко-претоварии услуги туку друга работна орга-
низација. општинското собрание .може да и предаде 
на работна организација што до 21 јули 1961 годи-
на, како ден па влегувањето во сила на Законот 
за искористувањето на луките и пристаништата 
(..Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/61) ги користела, 
како нејзино основно средство. 

Се овластува С О Ј Ј З Н И О Т извршен совет да може 
да донесе прописи за утврдување па вредноста на 
основните средства што се пренесуваат на претпри-

јатијата од ст. 1 и 2 ва овој член, а *т до 21 јули 
1961 година, како ден на влегувањето во сила на 
Законот за искористувањето на луките и пристани-
штата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/61), не е« 
проценети според важечките прописи. 

Член 48 
До донесувањето на законот на републиката во 

смисла на членот 44 на овој закон вадењето од мор-
скиот брег или од морето односно од брегот или од 
водата на внатрешните пловни патишта камен, 
чакал и песок ќе се врши врз основа на одобрение 
од општинското собрание односно од органот на 
управата што тоа ќе г© определи. 

Во поглед издавањето на одобрение од ставот 
1 на овој член ќе се применуваат одредбите на чле-
нот 40 став 2 и чл. 41 и 43 на овој закон. 

Член 49 
Со денот 21 јули 1961 година, како ден на вле-

гувањето во сила на Законот за искористувањето 
на луките и пристаништата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/61), престанаа да важат членот 16 ст. 
2 и 3 и чл. 17 и 17а од Уредбата за работата во лу-
пите („Службен лист на ФНРЈ ; ' , бр. 7/50, 57/54, 32/58) 
доколку овие членови се однесуваат на надоместо-
кот на штета причинета на бреговите, лукобраии-
те, уредите и направите што се во основните сред-
ства па претпријатијата односно што ги користи 
општината или установата. 

17. 
Врз основа на членот 1Ѕ од Законот за измени и 

дополненија на Основниот закон за здравственото 
осигурување ка земјоделците ^„Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/67), Законодавно-прзвната комисија на 
Сојузната скупштина на седницата од 9 ноември 
1967 година го утврди долу изложениот пречистен 
текст на Основниот закон за здравственото осигуру-
вање па земјоделците. 

Пречистениот текст на Основниот закон за 
здравственото осигурување на земјоделците го оп-
фаќа Основниот закон за здравственото осигуру-
вање на земјоделците („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25^65) и неговите измени и дополненија објавени во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67, во кои е озна-
чено времето на влегувањето во сила на тој закон и 
на неговите измени и дополненија. 

АС бр. 376 
9 ноември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија 

на Сојузната скупштина, 
др Леон Гершковиќ, е. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗЛ ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ 

(Пречистен текст) 
Член 1 

Здравствената заштита земјоделците си ја обез-
бедуваат со здравствено осигурување, врз основа 
на начелата за заемност и солидарност. 

Здравственото осигурување на земјоделците е 
задолжително. 

Член 2 
Здравственото осигурување на земјоделците се 

организира и се спроведува според начелата на само-
управувањето, во рамките па заедниците на здрав-
ственото осигурување на земјоделците. 

Самоуправувањето со здравственото осигуру-
вање осигурениците-земјоделци го остваруваат пре-
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ку собранијата на комуналните заедници и собра-
нието на републичката заедница на здравственото 
осигурување на жѕмгјоделцш«. 

Со републиката -задави односиш со статутот на кому-
налната заедница на здравите©мото осигурувале на 
земјоделците' ш»же да се определи општите акти на 
заедницата, е© ко** ое утврдуваат прашате и обврс-
ките на осигурените лица, односно одделни, од тие 
акти, да се донесуваат по пат на референдум. 

Член 3 
Земјоделци, во смисла на овој закон, се сите 

лица што се занимаваат ео земјоделска дејност како 
.со редовно занимање, или со цел за стопанисување 
индивидуално се занимаваат со лов или риболов, 
без оглед дали имаат и приходи од друга самостојна 
дејност или самостојно занимање. 

Како земјоделеци, во смисла на овој закон, се 
сметаат и членовите на домаќинствата на лицата од 
ставот 1 на овој член што ги издржуваат тие. 

Со републички пропис поблиску се определува 
кои лица се сметаат земјоделци што задолжително 
се осигуруваат со здравствено осигурување на зем-
јоделците. 

На лицата што се занимаваат со земјоделска 
дејност, а кои се &о работен однос или вршат друга 
дејност по основот на која имаат право на здрав-
ствено осигурување за сите осигурени случаи спо-
ред Основниот закон за здравственото осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62 и 53 62 и „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 15/65, 29/66, 52/66 и 23/67), 
или според републички прописи донесени врз основа 
на членот 27 од тој закон, или тоа право го имаат 
како уживатели на пензија, односно уживатели на 
материјално обезбедување или на привремен надо-
месток според прописите за инвалидското осигуру-
вање4, не им се обезбедува здравствено осигурување 
според овој закон -се додека го имаат својството на 
осигуреник според тие прописи. 

Член 4 
Комуналната заедница на здравственото оси-

гурување на земјоделците го утврдува со своите 
општи акти, во согласност со законот, обемот на 
здравствената заштита и другите права што на о-
сигурените лица им се обезбедуваат со здравстве-
ното осигурување, како и условите и начинот за 
користење на здравствената заштита. 

Со општите акти на заедницата (став 1) се у-
тврдува, ако не е определено со закон поинаку, 
кои водови здравствена заштита се обезбедуваат во 
целина на товар на фондот на комуналната заедни-
ца, а кои со учество на осигурените лица во трошо-
ците при користење на заштитата, како и височи-
ната на тоа учество. 

Член 5 
Комуналните заедници на земјоделците им ги 

обезбедуваат на осигурените лица најмалку следните 
права од здравственото осигурување: 

1) лекување во сите здравствени установи ако 
заболат од колер«, чума, жолта треска, големи сипа-
ници, пегавец, повратна треска, цревен тифус, пара-
ди фу е, менингитис, летаргичен енцефалитис, зара-
зна жолтица, сакагија, дифтерија, тетанус, црн 
пришт, лепра, бес, Веј лова болест, туларемија, 
полиомиелитис, бабина треска, Кала-Азар, трахома, 
дизентерија, шарлах, црвен ветар, мали сипаници, 
голема кашлица, малтешка треска, Бангова болест, 
гонореја, луес, мек чир, четврта венерична болест 
или микоза; 

2) лекување во соодветни здравствени установи 
ако заболат од душевен болести, а заболеното лице 
е опасно по животот па други лица; 

3) вакцинирање, ако е тоа задолжително спо-
ред посебни прописи; 

4) дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
во стан, ако се медицински индицирани поради по-
јава ^на заразна болест. 

Освен видовите на здравствена заштита од ста-
вот 1 на овој члее, со републички закон можат да 
се определат и други видови здравствена заштита 
што комуналните заедници на здравственото оси-

гурување на земјоделците се должен да им ги о-
безбедат на осигурените таца хако право врз ос-
има иа здравственото осигуруваше. 

Со републички закон се определуваат видовит« 
на здравствена заштита од ст. 1 и 2 на овој член 
што на осигурените дица мораат да им се обезбедат 
а® целшш на товар да фондот на комуналната за-
едница. 

Член 6 
Општинското ообраѕше може да одлучи за зем-

јоделците од определена имотна состојба да под-
несува во целина или делумно на товар на сред-
ствата на остшгишжиот буџет дел од трошоците за 
определени видови здравствена заштита што ги 
поднесуваат сааште корисници. 

Член 7 
Средствата за здоаветеното осигурување на 

земјоделците се обезбедуваат со придонесите што 
ги плаќаат ооигуреииците-земјоделци. 

Височината и начинот на определувањето на 
придонесите ги утврдува комуналната заедница на 
здр авет вен ото осигурување на земјоделците. 

Општинското собрание може да одлучи за зем-
јоделците од определена имотна состојба придо-
несите или дел од придонесите да ги плаќа општи-
ната од свои средства. 

Со републички закон може да се установи об-
врска земјоделските задруги и другите работни ар-
гаиизациЈи да му плаќаат ка фондот на комунална-
та заедница на здравственото осигурување на зем-
јоделците посебен придонес за земјоделците што 
повремено ги ангажираат вон работен однос за вр-
шење одделни работи. Со тој закон се определува 
и височината, начинот на утврдувањето и пресме-
тувањето на посебниот придонес. 

Со републички закон можат да се установат и 
други приходи за обезбедување средства за здрав-
ствено осигурување на земјоделците. 

Член 8 
Од остварените придонеси и други приходи се 

формира фонд на комуналната заедница на здрав-
ственото осигурување на земјоделците. Комунал-
ната заедница може да формира повеќе фондови 
на здравственото осигурување на земјоделците, со 
посебна намена. 

За определени ризици во спроведувањето на 
здравственото осигурува*^ на земјоделците се уста-
новува здравствено реосигурување и се формира 
фонд на здравственото реосигурување за републич-
ката заедница на здравственото осигурување на 
земјоделците. 

Работењето на фондовите на здравственото о-
сигурување на земјоделците и на фондовите на 
здравственото реосигурување на земјоделците го 
»одат, од името на заедницата, заводите за соци-
јално осигурување, ако со републички закон не е 
определено поинаку. Заводите го водат ова работење 
според прописите за организацијата и финансира-
њето на социјалното осигуруваше. 

Член 9 
Органот определен со републички пропис ќе го 

пропише начинот на кој средствата што ќе се оства-
рат при наплатата на данокот на име придонес за 
здравствено осигурувгање на земјоделците ќе се у-
платуваат за фондот на здравственото осигурувања 
на земјоделците кај надлежниот завод односно ор-
ганизација што го води работењето на тој фонд 
(член 8 став 3). 

Член 10 
Заедниците спогодбено решаваат за работите 

од заеднички интерес за здравственото осигурување 
ма земјоделците и можат спогодбено да ги опре-
делуваат заедничките средства потребни за оства-
рување на задачите во работите од заеднички ин-
терес. Во таа смисла заедниците соработуваат и со 
заедниците на социјалното осигурување на работ-
ниците, согласно со Основниот закон за организа-
цијата и финансирањето на социјалното осигуру-
вање („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65, 57/65, 
29/66, 52/66 и 12/67). 
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Член 11 
Здраве тв ената заштита што се обезбедува со 

здравственото осигуруваше ја остваруваат осигу-
рените лица кај здравствени установи. 

Односите помеѓу комуналните заедници на 
здравственото осигуруваше на земјоделците и здрав-
ствените установи се регулираат со договори, при-
менувајќи ги согласно прописите што се однесу-
ваат на воспоставувањето на договорни односи на 
здравствените установи и фондовите на здравстве-
ното осигурување на работниците. 

За склучување договор за укажување здрав-
ствена заштита на осигурените лица одлучува со-
бранието на комуналната заедница на здравстве-
ното осигурување на земјоделците. Договарање-
то го врши заводот односно организацијата што го 
води работењето на фондот на здравственото оси-
гурување на земјоделците. Договорите за укажува-
ње здравствена заштита на осигурените лица склу-
чени со здравствените установи на предлог од за-
водот односно организацијата што го води рабо-
тењето на фондот на одделно подрачје, важат р.о 
поглед договорените надоместоци за здравствени 
услуги за сите комунални заедници на здравстве-
ното осигурување на земјоделците чии осигурени 
лица ги користат услугите на тие установи. 

Член 12 
Со републички закон се определуваат основ-

ните услови за формирање на комунални заедници 
и начинот на формирањето на републичка заедни-
ца на здравственото осигурување на земјоделците, 
како и основите на организацијата на самоупра-
вувањето на осигурениците во овие заедници и на 
финансирањето на здравственото осигурување на 
земјоделците. 

Член 13 
До усогласувањето на републичките прописи со 

одредбите од Законот за измени и дополненија на 
Основниот закон за здравственото осигурување на 
земјоделците („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67) 
ќе се применуваат одредбите од Основниот закон за 
здравственото осигурување на земјоделците („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 25/65). 

18. 
Врз основа на членот 249 став 1 во врска со 

членот 186 од Основниот закон за пензиското осигу-
рување („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 
14/66, 1/67, 18/67, 31/67 и 54/67), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ 
МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И 
УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ, ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 
НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

И ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ТИЕ ПОДАТОЦИ 
Член 1 

Во Уредбата за воведување матична евиденција 
за осигурениците и уживателите на пензии, за при-
јавување на податоците за матичната евиденција и 
за регистрација на тие податоци („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/67) во членот 4 став 2 точка 1 зборо-
вите: „до 31 декември 1967" се заменуваат со зборо-
вите: „до 30 септември 1968". 

Во ставот 3 зборовите: „односно ка ј кои биле 
последен пат во работен однос," се бришат. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
P. п. бр. 1 

10 јануари 1968 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Мика Шпиљак, е. р. 

19. 
Врз основа на членот 165 точка 3 од Основниот 

закон за финансирање на општествено-политичкитв 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 28/63, 
1/67 и 54/67), во врска со членот 20 од Општиот за-
кон за финансиските средства за образование и 
воспитување („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/66 
и 1/67), сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА НА ФОНДОВИТЕ И НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 
НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

ЗА 1967 ГОДИНА 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник се однесуваат на 

фондовите и средствата за инвестиции во стопан-
ството на општествено-политичките заедници (во 
понатамошниот текст: фондот), и тоа на: 

1) Фондот на федерацијата за кредитирање на 
стопанскиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и краишта, основан со Законот 
за Фондот на федерацијата за кредитирање на сто-
панскиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и краишта („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/65 и 28/66), освен на работна заедница на фонд 
што составува завршна сметка врз основа на Пра-
вилникот за составување на завршната сметка на 
работните организации за 1967 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/67); . 

2) фондовите на заедниците на образованието 
основани според одредбите на Општиот закон за 
финансиските средства за образование и воспиту-
вање; 

3) фондовите за развој на стопански недоволно 
развиените подрачја на социјалистичките републи-
ки, што ги основаат републиките врз основа на 
одредбите од главата VIII на Општествениот пл§н 
на стопанскиот развој на Југославија од 1961 до 
1965 година и главата XIII од Сојузниот опште-
ствен план за 1963 година; 

4) фондовите на општествено-политичките заед-
ници основани според чл. бб до 91 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници; 

5) републичките фондови за водите, основани 
според членот 14 од Основниот закон за водите 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65); 

6) средствата за инвестиции во стопанството на 
општествено-политичките заедници, формирани 
според членот 176 од Законот за банките и кредит-
ните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 
29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67 и 54/67); 

7) средствата на заедничките резерви на сто-
панските организации, формирани според одредбите 
на Законот за формирањето и употребата на сред-
ствата на заедничките резерви на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/61 и 
22/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 47/63, 14/65, 
12/67 и 54/67) и Законот за формирање дополнител-
ни средства за заеднички резерви на стопанските 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/65). 

Член 2 
Во завршната сметка на фондот за 1967 година 

се искажуваат пренесените средства и пласманот 
на средствата од 1966 година и сите промени на 
средствата во 1967 година што се евидентирали 
преку жиро-сметката на фондот ка ј Службата на 
општественото книговодство до 31 декември 1967 
година. 

Приходите и расходите на фондот во 1967 го-
дина што не се евидентирани преку жиро-сметката 
на фондот до 31 декември 1967 година, нема да се 
искажат во завршната сметка на фондот за 1967 
година туку во завршната сметка на фондот за 1968 
година. 
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Ако општествено-политичката заедница донесла 
одлука во смисла на членот 1646 став 3 од Основ-
ниот закон за финансирање на општествено-поли-
тичките заедници, во завршната сметка на фондо-
вите на општествено-политичките заедници и на 
фондовите на заедниците на образованието се ис-
кажуваат и соодветниот дел средства што му се 
доделени на фондот на олштествено-политичката 
заедница односно што се доделени, во смисла на 
членот 2 став 3 од Општиот закон за финансиските 
средства за образование и воспитување, како до-
полнителни средства на фондот на заедницата на 
образованието од приходите што општествено-по-
литичката заедница ги остварила до 31 декември 
1967 година а што се уплатени во буџетот до 31 ја-
нуари 1968 година. Извршената исплата на товар 
доделените средства во текот на јануари 1968 годи-
на за создадените обврски до 31 декември 1967 го-
дина се искажуваат во соодветните ставки на рас-
ходите во билансот на средствата на фондовите на 
општествено-политичките заедници односно фондо-
вите на заедниците на образованието. 

Салдото на 31 декември 1967 година во заврш-
ната сметка за 1967 година на фондот на опште-
ствено-политичката заедница и на фондот на заед-
ницата на образованието го сочинуваат средствата 
на жиро-сметката на 31 декември 1967 година и 
средствата распоредени во смисла на ставот 3 од 
овој член до 31 јануари 1968 година намалени за 
износот на извршените исплати во текот на ја-
нуари 1968 година за создадените обврски до 31 
декември 1967 година. 

По кредитите, што се користат и се отплатуваат, 
дадени од некој од фондовите од членот 1 на овој 
правилник, банката (ако користењето и отплатната 
служба се врши преку банката), фондот односно 
работната или друга самоуправна организација на 
која и е доверен фондот на управување (ако ко-
ристењето и отплатната служба се врши преку 
фондот односно работната или друга самоуправна 
организација на која и е даден фондот на управу-
вање) ќе ја пресмета под 31 декември 1967 година 
каматата — интерхаларна и по втасаните обврски 
на должниците. За износот на пресметаната интер-
каларна камата банката, фондот односно работната 
или друга самоуправна организација на која фон-
дот и е даден на управување во своето книговодство 
ќе го товари кредитот во користење "во корист на 
сметката на пресметаната камата по кредитите од 
средствата на општествените фондови и општес-
твено-политичките заедници и ќе и издаде налог 
на Службата на општественото книговодство со кој 
ја задолжува и ја одобрува жиро-сметката на фон-
дот а во своето книговодство ја задолжува сметката 
на пресметаната камата по кредитите од средствата 
на општествените фондови и општествено-политич-
ките заедници во корист на сметката на средствата 
на фондот (група сметки 794). За износот на кама-
тата по втасаните обврски, пресметани под 31 де-
кември 1967 година, ќе се задолжат втасаните об-
врски во корист на пресметаната камата по креди-
тите од средствата на општествените фондови и 
општествено-политичките заедници. 

Состојбата на кредитите во завршната сметка 
на фондот ќе се искаже без каматата која под 
31 декември 1967 година е пресметана и прокнижена 
ка ј банката, фондот односно работната или друга 
самоуправна организација на која и е даден фон-
дот на управување, а не е евидентирана преку жи-
ро-сметката на банката ка ј Службата на општестве-
ното книговодство до 31 декември 1967 година. 

За да биде усогласена состојбата на кредитите 
дадени од фондот, според книговодството на банка-
та, фондот односно работната или друга самоуправ-
на оргнизација на која и е даден фондот на упра-
вување, со состојбата на тие кредити на жиро-
сметката на тој фонд, банката, фондот односно 
работната или друга самоуправна организација на 
која и е даден фондот на управување ќе ја внесе 
во пописот на партиите на кредитите (на обрасците 
ИнУ-1 и Ин-2) состојбата на кредитите со пресме-

тана прокнижена а ненаплатена камата, и од вкуп-
ниот збир ќе ја одбие состојбата на сметките на 
кои е прокнижена наплатената камата. 

Под 31 декември 1967 година банките врз основа 
на договор со фондот ќе издадат налог на товар 
средствата на фондот за надоместок за извршените 
услуги по кредитите дадени од средствата на 
фондот. 

II. Составни делови на завршната сметка 
Член 3 

Завршната сметка на фондовите наведени во 
членот 1 од овој правилник се состои од: 

1) биланс на фондот на 31 декември 1967 го-
дина; 

2) извештај за кредитите во користење и отпла^ 
тување и за втасаните обврски; 

3) извештај за работењето. 
Член 4 

Кон завршната сметка на фондот се прилага 
записникот од седницата на собра нието на опште-
ствено-политичката заедница односно органот на 
управувањето на фондот на која е донесена заврш-
ната сметка. 

III. Составување на завршната сметка 
Член 5 

Завршната сметка на фондот се составува врз 
основа на податоците од фондот, работната или 
друга самоуправна организација на која и е даден 
фондот на управување и податоците што Службата 
на општественото книговодство ги доставува до 
фондот, банката, односно работната или друга само-
управна организација на која и е даден фондот на 
управување. 

Ако фондот давал кредити преку банката, за-
вршната сметка на фондот се составува и врз ос-
нова на податоците што банката ќе ги достави до 
фондот односно работната или друга самоуправна 
организација на која и е даден фондот на управу-
вање. Во тој случај банката ќе му достави на фон-
дот односно на работната или друга самоуправна 
организација на која и е даден фондот на управу-
вање и податоци за почетната состојба, прометот 
и состојбата на сметката за пресметаната камата на 
31 декември 1967 година по кредитите дадени од 
фондот. Овие податоци банката е должна да ги 
достави до 20 јануари 1968 година, со тоа што по-
себно да ја искаже состојбата на нигеркаларната 
камата, ако таа не е спроведена преку жиро-смет-
ката ка ј Службата на општественото книговодство 
на 31 декември 1967 година. 

Состојбата на средствата, состојбата на извори-
те на средствата, состојбата на потрошокот на сред-
ствата и состојбата на примените и дадените креди-
ти се утврдуваат врз основа на податоците од фон-
дот, банката односно работната или друга самоуп-
равна организација на која и е даден фондот на 
управување и Службата на општественото книго-
водство. 

Член в 
Завршната сметка на фондот ја составува фон-

дот, а завршната сметка на фондот што и е даден 
на управување на работната или друга самоуправна 
организација — работната или друга самоуправна 
организација на која и е даден фондот на управу-
вање. 

Член 7 
Извештајот за работењето на фондот што го 

составува фондот односно работната или друга 
самоуправна организација на која и е даден фондот 
на управување се составува на начинот и во обемот 
што им одговараат на потребите на фондот и на 
општествено-политичката заедница што го основал tt 
фондот. 

Извештајот за работењето на фондот од ставот 
1 на овој член содржи особено: општи податоци за 
фондот, преглед и анализа на целокупното работеа 
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ње на фондот и анализа за постигнатите резултати 
од дејноста на фондот, податоци за остварените 
приходи и извршените расходи на фондот, што се 
предвидени со планот за 1967 година и за резулта-
тите од дејноста на фондот во однос на неговите 
функционални расходи и на финансирањето на 
инвестициите, услови под кои фондот ја вршел сво-
јата дејност, податоци за обврските на фондот 
по основ на непосредно финансирање и за одобре-
ните и неискористените кредити, за побарувањата 
на фондот по втасаните а ненаплатени ануитети и 
за мерките преземени за наплата на тие ануитета 
за обврските на фондот по основ на примени креди-
ти и за средствата на фондот орочени ка ј банката, 
како и други податоци од значење за работењето 
на фондот. 

* IV. Донесување и доставување ка завршната сметка 
до Службата на општественото книговодство 

Член 8 
Завршната сметка на фондот ја донесува орга-

нот на управувањето на фондот односно органот на 
управувањето на работната или друга самоуправна 
организација на која и е даден фондот на управу-
вање — до 15 февруари 1968 година. 

Член 9 
Завршната сметка на фондот се доставува во 

два примерока до Службата на општественото кни-
говодство кај која се води жиро-еметката на фондот 
И во еден примерок до надлежното собрание на 
општествено-политичката заедница — во рок од 
10 дена од денот на донесувањето на завршната 
сметка. 

Член 10 
Службата на општественото книговодство ка ј 

која се води жиро-сметката на фондот е должна 
на подносителот кој he достави уредна завршна 
сметка веднаш да му издаде потврда за приемот на 
завршната сметка, а најдоцна во рок од три дена 
од денот на поднесувањето. 

Ако завршната сметка не ги содржи сите де-
лови наведени во членот 3 и ако кон завршната 
сметка не е приложен записникот од членот 4 на 
овој пре вил ник, ќе се смета дека завршната сметка 
не е поднесена. Службата на општественото книго-
водство е должна за тоа писмено да го извести под-
носителот на завршната сметка во рок од три дена 
од денот на приемот на завршната сметка. 

V. Наплатување на обврски 

Член 11 
Фондот и работната односно друга самоуправна 

организација на која и е даден фондот на управу-
вање се должни кон завршната сметка да и подне-
сат на Службата на општественото книговодство 
Кај која се води жиро-сметката на фондот и на-
лози за уплатување на разликата помеѓу износите 
на обврските спрема општествената заедница утвр-
дени до крајот на годината и аконтациите на тие 
обврски уплатени во текот на годината. 

Ако е со решението на Службата на општестве-
ното книговодство за завршната сметка утврдено 
дека постојат неподмирени обврски спрема опште-
ствената заедница, или дека тие обврски се подми-
рени во износи поголеми отколку што изнесуваат 
според тоа решение, Службата на општественото 
книговодство во рок од 10 дена од денот на приемот 
на решението ќе изврши наплата на неподмирените 
обврски спрема општествената заедница односно 
враќање на повеќе наплатените износи според нало-
зите односно според барањето за враќање што го 
поднесол фондот или работната односно друга са-
моуправна организација на која ti е даден фондот 
на управување. Наплатата на неподмирените об-
врски ги товари средствата на фондот од текуш-
тата година, а враќањето на повеќе наплатените 
обврски се книжи во корист на средствата на фон-
дот во текуштата годиш. 

6. Збирна обработка на податоците ^ 

Член 12 
Службата на општественото книговодство до 10 

мај 1968 година ќе изработи збирни прегледи на 
завршните сметки за 1967 година, и тоа по видовите 
на фондовите и според општеетвено-политичките 
заедници што ги основале фондовите односно чии 
се средствата за финансирање на инвестициите 
во стопанството. 

7. Обрасци за составување на завршната сметка 

Член 13 
Завршната сметка на фондот се составува на 

следните обрасци: 
1) за Фондот на федерацијата за кредитирање 

на стопанскиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и краишта и за фондовите за 
развој на стопански недоволно развиените подрачја 
на социјалистичките републики — на образецот 
ЗСФНП-1 — Биланс на фондот (на федерацијата — 
републиката) за кредитирање на стопански недо-
волно развиените (републики, краишта, подрачја) на 
31 декември 1967 година; 

2) за фондовите на заедниците на образованието 
— на образецот ЗСОБ-1 — Биланс на средствата за 
образование и воспитување на 31 декември 1967 го-
дина и на образецот ЗСОБ-2 — Преглед на потро-
шокот на средствата за образование и воспитување 
по видовите установи — од 1 јануари до 31 де-
кември 1967 година; 

3) за фондовите на општествено-политичките 
заедници основани според чл. бб до 91 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници и за републичките фондови на водите — 
на образецот ЗСФОПЗ-1 — Биланс (назив на фон-
дот и на општеетвено-политичката заедница) на 31 
декември 1967 година; 

4) за средствата за инвестиции во стопанството 
на општествено-политичките заедници — на, обра-
зецот ЗСИС-1 — Биланс на средствата на опште-
ствено-нолитичките заедници за инвестиции во 
стопанството, на 31 декември 1967 година; 

5) за средствата на заедничките резерви на сто-
панските организации — на образецот ЗСЗР-1 — 
Биланс на средствата на заедничките резерви на 
стопанските организации, на 31 декември 
1967 година. 

Обрасците наведени во ставот 1 на овој член се 
отпечатени кон овој правилник и се негов составен 
дел. 

Заради овозможување механографска обработка 
на податоците од завршните сметки, работните ор-
ганизации што ги издаваат обрасците можат обрас-
ците од овој член да ги печатат според димензиите 
и другите технички услови што ќе ги определи 
Службата на општественото книговодство. 

Член 14 
За секој фонд од членот 1 на овој правилник: 

чии средства се користени во вид на кредит, се 
составуваат извештаи на обрасците од Службата на 
општественото книговодство, и тоа: 

1) на образецот ИнУ-1 — Извештај за инвести-
ционите кредити во користење и за средствата за 
учества, пречекорувања и гаранции, на 31 декември 
1967 година; 

2) на образецот Ин-2 — Извештај за кредитите 
во отплатување и за втасаните обврски на 31 де-
кември 1967 година. 

Извештаите од ставот 1 на овој член се прила-
гаат кон завршната сметка. 

8. Пополнување на обрасците 

Член 15 
Пополнувањето на обрасците наведени во чле-

нот 13 од овој правилник се врши врз основа на 
податоците од евиденцијата на фондот или работ-
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ната односно друга самоуправна организација на 
која и е даден фондот на управување и од подато-
ците од обрасците ИнУ-1 и Ин-2 (член 14). 

Обрасците ИнУ-1 и Ин-2 ги составуваат банките 
преку кои се пласирани средствата на фондовите 
од членот 1 на овој правилник. Во обрасците под 
посебни редни броеви се внесуваат податоци за се-
која партија кредит во користење односно отплату-
вање. Пополнувањето на одделни колони се врши 
според важечките упатства на Службата на опште-
ственото книговодство, ако со вој правилник не е 
предвидено поинаку. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 4-11503/1 
30 декември 1967 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за финансии, 
Владимир Цериќ, е. р. 

Образец ЗСФНП-1 
Социјалистичка Република 
Автономна Покраина -

Б И Л А Н С 
НА ФОНДОТ НА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-

(федерацијата — републиката) 
НО РАЗВИЕНИТЕ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1967 ГОДИНА' 

(републики — краишта — подрачја) 

О П И С И з н о с 

I 2 3 г .. 

I СРЕДСТВА 

1. Пренесени средства 
1 Сопствени средства пренесени од изминатата година (ЗСИФНП-1 за 1966 

година, ред. бр. 34) 
2 Средства на кредитите пренесени од изминатата година (ЗСИФНП-1 за 

1966 година, ред. бр. 35) 
3 Вкупно (ред. бр. 1 + 2) 

Од тоа: 
'4 Кредити дадени од фондот (ЗСИФНП-1 за 1966 година, ред. бр. 37) 
5 Орочени средства (ЗСИФНП-1 за 1966 година, ред. бр. 39) 
6 Издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ЗСИФНП-1 

за 1966 година, ред. бр. 38) 
7 Салдо на жиро-сметката (ЗСИФНП-1 за 1966 година, ред. бр. 40) 
8 Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3) 

2. Уплати на приходите во текуштата година 
9 Примени средства од федерацијата односно републиката за кредитирање 

10 Примени кредити 
II Примени дотации 
12 Камата по дадените кредити 
13 Други приходи . 
14 Вкупно приходите (ред. бр. 9 до 13) 

3. Ослободени средства 
15 Наплатени отплати по дадените кредити 
16 Вратени орочени средства 
17 Вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи 
18 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 15 до 17) 
19 Вкупно средствата (ред. бр. 8 + 14+18) 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

1. Непосредни расходи 
20 Пренос на средствата врз банката за финансирање без обврски за враќање 
21 Пренос на средстватѕ#на име на работната заедница на фондот 
22 Други непосредни расходи 
23 Вкупно расходите (ред. бр. 20 до 22) 

2. Употреба на средствата 
24 Кредити на банките 
25 Кредити за основни средства 
26 Кредити за обртни средства 
27 Кредити за нестопански инвестиции и општествен стандадрд 
28 Отплати по примените кредити 
29 Издвоени средства на сметка на орочените депозити 
30 Издвоени средства односно 40% на исплатите за инвестиции 
31 Издвоени средства 10% од гарантниот износ; 
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32 Издвоени средства до 2% за енергетиката 
33 Вкупно пласманите (ред. бр. 24 до 32) 
34 Вкупно употребените средства (ред. бр. 23 + 33) 
35 Непотрошен^! средства (ред. бр. 7 + 14 + 18 минус ред. бр. 34) салдо на 

жиро-сметката на 31 декември 1967 година 

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 
36 Состојба не средствата ка жиро-сметката (ред. бр. 35) 
37 Кредити дадени од фондот (ред. бр. 4 + 24 до 27 минус ред. бр. 15) 
38 Состојба на орочените средства (ред. бр. 5 + 29 минус ред. бр. 16) 
39 Состојба на издвоените средства на исплатите за инвестиции и гарантните 

износи (ред. бр. 6 + 30 + 31 + 32 минус ред. бр. 17) 
40 Вкупни средства на фондот на 31 декември 1967 година (ред. бр. 36 до 39) 

Од тоа: 
41 Сопствени средства (ред. бр. 39 минус ред. бр. 42) 
42 Туѓи средства (ред. бр. 2 + 10 минус ред. бр. 28> 

(Место и датум) . (Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСОБ-1 

Социјалистичка Република — Општина -
Автономна Покраина 

Б И Л А Н С 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1Ѕ6? ГОДИНА 

Реден 
број О П И С И з н о с 

I 2 Ѕ 

I СРЕДСТВА 

1. Уплати на приходите во текуштата година 
1 Средства од придонесите за образование и од данок на промет (член 2 ст. 

1 и 2 од Општиот закон за финасиските средства за образование и воспи-
тување) 

2 Дополнителни средства од буџетот на општествено-пол питичките заедници 
3 Средства од стопански организации 
4 Средства од други работни организации 
5 Средства од самопридонес на граѓани 
6 Други средства од граѓани 
7 Наплатен надоместок за школување на ученици од подрачје на други 

заедници на образованието 
8 Дополнителни средства од републичките заедници на образованието 
9 Средства од кредити 

10 Средства од камати по кредити, орочени и други средства 
11 Други приходи 
12 Вкупно приходите (ред. бр. 1 до 11) 

2. Ослободени средства 

13 Наплатени отплати по дадени кредити 
14 Вратени орочени средства 
15 Вратени издвоени средства на инвестиции и на гарантен износ 
16 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 13 до 15) 
17 Вкупни средства (ред. бр. 12+16) 1 

18 Издвоено за резерва на заедниците ва образованието* 
19 Приходи по издвојување на резервите (ред. бр. 11 Јшнус ред. бјр. 18) 
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II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

1. Непосредни расходи 
20 финансирање на научноистражувачката работа во областа на образова-

нието и воспитувањето 
21 Стипендии за школување 
22 Пренос на средства за редовни расходи на установите за образование и 

воспитување 
23 Пренос на средствата на работни организации за непосредно финансирање 

на образованието на кадрите 
24 Непосреден исплати за инвестиции 
25 Пренос на средствата за инвестиции на установите за образование и вос-

питување и за учеството по кредити 
26 Трошоци на стручната служба на заедниците на образованието 
27 Други расходи 
28 Вкупно (ред. бр. 20 до 27) 

2. Употреба на средствата 

29 Кредити за проширување иза материјалната основа на образованието и 
в оспитув а њето 

30 Кредити за школување 
31 Отплати по примени кредити 
32 Издвоени средства на сметката на орочените депозити 
33 Издвоени средства не исплати за инвестиции 
34 Издвоени средства 10% од гарантниот износ 
35 Издвоени средства до 2% за енергетиката 
36 Вкупно употребата на средствата (ред. бр. 29 до 35) 
37 Вкупно употребата на средствата (ред. бр. 18 + 28 + 36) 
38 Непотрошени средства (ред. бр. 17 минус ред. бр. 37) •• салдо на жиро-

-сметката на 31 декември 1967 година 

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

39 Состојба на жиро-сметката (ред. бр. 38) 
40 Состојба на дадените кредити (ред. бр. 29+30 минус ред. бр. 13) 
41 Состојба на орочените средства (ред. бр. 32 минус ред. бр. 14) 
42 Состојба на издвоените средства за исплати на инвестиции и гарантни из-

носи (ред. бр. 33 + 34 + 35 минус ред. бр. 15) 
43 Вкупни средства на 31 декември (ред. бр. 39 до 42) 
44 Сопствени средства (ред. бр. 43 минус ред. бр. 45) 
45 Туѓи средства (ред. бр. 9 минус ред. бр. 31) 
46 Слободни средства на резервата на заедницата на образованието 

IV. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИТЕ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА 

47 Издатоци за материјали и услуги 
48 Лични доходи (нето) 
49 Придонеси од личните доходи и опрема личните доходи 
50 Исплати за инвестиции 
51 Друго 
52 Непотрошени средства (ред. бр. 26 минус ред. бр. 47 до 51) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 
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Образец ЗСОБ-2 
Социјалистичка Република : Општина ~ 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ИОТРОШОКОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ ПО ВИДОВИ УСТА-
НОВИ 

(назив на заедницата) 
ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1967 ГОДИНА 

Реден 
број 

п г С. ре летва зл Непосредни Вид установи за образованне п м Ј 1
 ВКУПНО редовни исплати за и воени I ување ' 1 . . . . . дејност ни веел и ци и 

Пренос на 
средства ЗА 
инвестиции 

Кредити за 
инвестиции 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основни училишта 
2 Училишта за ученици во 

стопанството 
3 Училишта зе квалификувани 

работници 
4 Технички и други стручни 

училишта за стопанството и 
јавните служби 

5 Школи за образование на 
наставните кадри 

6 Уметнички школи 
7 Гимназии 
8 Специјални школи 
9 Посебни школи за возрасни 

10 Школи за дополнително об-
разование 

И Виши школи 
12 Школски центар 
13 Универзитети, факултети и 

уметнички академии 
14 Претшколски установи 
15 Домови за ученици 
16 Домови за студенти 
17 Работнички и народни уни-

верзитети 
18 Други установи за образова-

ние и воспитување 

19 Вкупно (ред. бр. 1 до 18) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСФОПЗ-1 
Социјалистичка Република * 
Автономна Покраина 
Околија Општина 

Б И Л А Н С 

(назив на фондот и на општествено-политичката заедница) 
НА 31 ДЕКЕМВРИ 1967 ГОДИНА 

Реден 
бро! О П И е 

И з и 

според финанси-
скиот план 

о cv 

остварено 

1 2 3 4 

I. СРЕДСТВА 
1. Пренесени средства 

1 Сопствени средства пренесени од претходната година 
(ЗСФОПЗ-1 за 1966 година, ред. бр. 43) 
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2 Средства на кредитите пренесени од претходната година 
(ЗСФОПЗ-1 за 1966 година, ред, бр. 44) 

3 Вкупно (ред. бр. 1 + 2) 
Од тоа: 

4 Салдо на жиро-сметката (ЗСФОПЗ-1 за 1966 година, ред. бр. 51) 
5 Соствојба на кредитите дадени од фондот (ЗСФОПЗ-1 за 1966 

година, ред. бр. 50) 
6 Состојба на орочените средства (ЗСФОПЗ-1 за 1966 година, 

ред, бр. 46) 
7 Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и 

гарантни износи (ЗСФОПЗ-1 за 1966 година, ред, бр. 47 + 48 + 49) 
8 Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3) 

2. Остварени средства во текуштата годипа 
а) П р и х о д и в о т е к у HI т а т а г о д и н а 

9 Средства примени од буџетот на општествено-политпчката за-
едница што го основала фондот 

10 Средства примени од други фондови на отпнтествено-политич-
ката заедница што го основала фондот 

11 Средства примени од буџетот и фондовите на други општестве-
но-политички заедници 

12 Средства примени од работни организации 
13 Средства примени од други организации и општествени-прав-

ни лица 
14 Средства примени од граѓански правни лица и граѓани 
15 Средства од примени кредити 
16 Средства од наплатени камати по кредити, орочени и други 

средства 
17 Други приходи , 
18 Вкупно приходите во теку штапа година (ред. бр. 9 до 17) 

б) О с л о б о д е н и с р е д с т в а в о т е к у ш т а т а г о д и н а 
19 Од наплатени отплати по кредити дадени од фондот 
20 Од вратени орочени средства 
21 Од вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и 

гарантни износи __ 
22 Вкупно ослободените средства во текуштата година (ред. бр. 

19 до 21) 
23 Вкупно остварените средства во текуштата година (ред. бр. 

18 + 22) 
24 Вкупно средствата за употреба во текуштата година (ред. бр. 

4 + 23) 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 
ВО ТЕКУ ШТ АТ А ГОДИНА 
1. Непосредни расходи 

25 Функционални расходи што имаат карактер на материјални 
расходи непосредно од фондот 

26 Функционални расходи што имаат карактер на лични прима-
ња непосредно од фондот 

27 Пренос на средства на други корисници за функционални рас-
ходи (без обврска за враќање) 

28 Инвестициони расходи непосредно од фондот 
29 Пренос на средства на други корисници за инвестициони рас-

ходи (без обврска за враќање) 
30 Отплати по примени кредити 
31 Лични расходи на администрацијата на фондот 
32 Материјални расходи на администрацијата на фондот 
33 Други расходи непосредно од фондот 
34 Вкупно непосредните расходи (ред. бр. 25 до 33) 

2. Употреба на средствата 
35 Кредити дадени од фондот за функционални расходи 
36 Кредити дадени од фондот за инвестициони расходи 
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37 Издвоени средства на сметката на орочените депозити 
38 Издвоени блокирани средства 25% односно 40% на исплати за 

инвестиции 
39 Издвоени средства 10% на име гарантни износи 
40 Издвоени средства до 200/о за енергетиката 
41 Вкупно употребата на средствата (ред. бр. 35 до 40) 
42 В К У П Н О непосредните расходи и употребата на средствата (ред. 

бр. 34 + 41) 
43 Салдо на жиро-сметката на 31 декември (ред. бр. 24 минус 

ред. бр. 42) 
44 Втасани побарувања 
45 Втасани обврски 
46 Вкупно расположивите средства на 31 декем!Ври (ред. бр. 43 + 44 

минус ред. бр. 45) 

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 
47 Состојба на средствата (салдо) на жиро-сметката (ред. бр. 43) 
48 Состојба на кредитите дадени од фондот (ред. бр. 5 + 35 + 36 

мингус ред. бр. 19) 
49 Состојба на орочеиите средства (ред, бр. 6 + 3 7 минус ред, бр. 20) 
50 Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и 

гарантни износи (ред. бр. 7 + 38 + 39 + 40 минус ред. бр. 21) 
51 Вкупни средства на фондот на 31 декември (ред. бр. 47 до 50) 

Од тоа: 
52 Сопствени средства на фондот (ред. бр. 51 минус ред. бр. 53) 
53 Состојба на примените кредити — туѓи средства (ред. бр. 2 + 1 5 

минус ред. бр. 30) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСИС-1 

Социјалистичка Република Автономна Покраина 
Општина — 

Б И Л А Н С 
НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО ЛИТИ ЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТО-

ПАНСТВОТО 

(назив на општествено-политичката заедница) 

НА 31 ДЕКЕМВРР1 1967 ГОДИНА 

Рбро7 О П И С И з н о с 

I СРЕДСТВА 

1. Пренесени средства 
1 Средства пренесени од изминатата година 

Од тоа: 
2 Пренесено на банките во кредитниот фонд на име влог (ЗСИС-1 за 1968 

година, ред. бр. 21) 
3 Дадени кредити (ЗСИС-1 за 1966 година, ред. бр. 22) 
4 Орочени средства (ЗСИС-1 за 1966 година, ред. бр. 23) 
5 Салдо на жиро-сметката (ЗСИС-1 за 1966 година, ред. бр. 24) 
6 Вкупно (ред, бр. 2 до 5 = ред. бр. 1) 

2. Уплата на приходите во текуштата година 
7 Камата на фондовите во стопанството 
8 Средства од распределбата на општествените придонеси 
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9 Камата по дадени кредити 
10 Приходи по основ на влогови во кредитните фондови 
11 Други приходи 
12 Вкупно приходите (ред. бр. 7 до 12) 

3. Ослободени средства 
13 Наплатени отплати по дадени кредити 
14 Вратени орочени средства 
15 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 134-14) 
16 Вкупни средства (ред. бр. 6 + 12 + 15) __ 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

1. Непосредни расходи 
17 Пренос на средствата врз банките на mi е влог во кредитниот фонд 
18 Пренос на средствата врз банките за финасирање на инвестициите без 

обврска за враќање 
19 Пренос на средствата во Фондот на федерацијата за развој ва стопански 

недоволно развиените републики и краишта 
20 Пренос во фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни 

работи 
21 Платена камата на средствата на општествено-политичката заедница за 

инвестиции во стопанството 
22 Покритие на разликата во каматата на банката (член 28 од Законот за 

банките) 
23 Други непосредни расходи __ 
24 Вкупно расходите (ред. бр. 17 до 24) 

2. Употреба на средствата 
25 Дадени кредити на банките во текот ка годината 
26 Пренос на средствата врз банката како депозит со отказен ро« 
27 Вкупно (ред. бр. 25+26) __ 
28 Вкупно употребените средства (ред. бр. 24+27) 
29 Непотрошен*! средства (ред. бр. 5 + 12+15 минус ред. бр. 28) =* салдо на 

жиро-сметка та на 31 декември 1967 година 

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 
30 Состојба на жиро-еметката (ред. бр. 29) 
31 Состојба на дадените кредити (ред. бр. 3 + 25 минус р«д. бр. 13) 
32 Состојба на орочените средства (ред. бр. 4+26 минус ред. бр. 14) 
33 Состојба на дадените влогови во кредитниот фонд на банката (ред. бр. 2+17) 
34 Вкупни средства на 31 декември 1967 година (ред. бр. 30 до 33) __ 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСЗР-1 

Социјалистичка Република Автономна Покраина 
Околија Општина 

Б И Л А Н С 
НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

(назив на 

НА 

општеетвено-политичката заедница) 

31 ДЕКЕМВРИ 1967 ГОДИНА 

Реден 
број О п и е И з н о с 

1 2 3 

I СРЕДСТВА 
1. Пренесени средства 

I Сопствени средства пренесени од претходната година (ЗСЗР-1 за 1966 го-
дина, ред. бр. 48) 
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Од тоа: 
а) редовни средства (ЗСЗР-1 за 1966 година, ред. бр. 48 минус ред. бр. 57) 
б) дополнителни средства (ЗСЗР-1 за 1966 година, ред. бр. 57) 

2 Средства од кредити и позајмици пренесени од претходната година (ЗСЗР-1 
за 1966 година, ред. бр. 49) ~ 

3 Вкупно (ред. бр. 1+2) 
Во тоа: 

4 Салдо на жиро-сметката (ЗСЗР-1 за 1966 година, ред. бр. 55) 
5 Состојба на кредитите дадени од средствата на заедничките резерви на сто-

панските организации (ЗСЗР-1 за 1966 година, ред. бр. 53) 
в Состојба на орочените средства (ЗСЗР-1 за 1966 година, ред. бр. 51) 
7 Состојба на издвоените средства (ЗСЗР-1 за 1966 година, ред бр. 52) 
8 Состојба на 50% депонираните дополнителни средства (ЗСЗР-1 за 1966 го-

дина, ред. бр. 54 
9 Вкупно (ред. бр. 4 до 8 = ред. бр. 3) 

2. Остварени средства во текуштата година 
а) П р и х о д и 

10 Средства од распределбата на општествените придонеси — редовни сред-
ства 

11 Средства од распределбата на општествените придонеси со посебна намена 
— дополнителни средства 

12 Средства примени од буџетот, од средствата на заедничките резерви и од 
фондовите на општествено-политичките заедници 

13 Средства од кредити и позајмици 
14 Средства од примени камати по дадени кредити и од 50% депонираните до-

полнителни средства 
15 Други приходи 

16 Вкупно приходите (ред. бр. 10 до 15) 

б) О с л о б о д е н и с р е д с т в а 
17 Од отплати на 50% депонираните дополнителни средства 
18 Од отплати по дадени кредити 
19 Од вратени орочени средства 
20 Од вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи 
21 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 17 до 20) 
22 Вкупно остварените средства во текуштата година (ред. бр. 16 + 21) 
23 Вкупно средствата за употреба во текуштата година (ред. бр. 4 + 22) 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ВО ТЕ-
КУШТАТА ГОДИНА 

1. Непосредни расходи 
24 За покритие на деловните загуби на стопанските организации 
25 За санација од неинвестиционен карактер на стопанските организации 
26 За исплата на минималните лични доходи на работниците 
•27 За исплата на личните доходи во рудниците на јаглен 
28 За исплата на трошоците за преквалификација на рударите 
29 За пренос на дополнителните средства во кредитниот фонд на банката за 

кредитирање на реконструкцијата на постојните капацитети на определени 
стопански организации 

30 Отплати по примени кредити 
31 Други непосредни расходи 
82 Вкупно непосредните расходи (ред. бр. 24 до 31) 

2. Употреба на средствата 
а) од р е д о в н и т е с р е д с т в а 

33 Кредити и позајмици за покритие на деловните загуби на стопанските ор-
ганизации 

34 Кредити и позајмици за покритие на минималните лични доходи 
35 Кредити за санација од инвестиционен карактер на стопанските органи-

зации 
36 Кредити за санација од неинвестиционен карактер на стопанските орга-

низации 
37 Кредити за инвестиции заради унапредување на дејноста на стопанските 

организации 
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38 Кредити за унапредување на дејноста на стопанските организации од 
неинвеетиционен карактер 

89 Кредити на заедничките резерви на стопанските организации на други 
општествено-политички заедници 

40 Издвоени средства на сметка на орочените депозити 
41 Издвоени средства 25% односно 40% на исплатите за инвестиции 
42 Издвоени средства 10% на име гарантни износи 
43 Издвоени средства до 20% за енергетиката 
44 Вкупно употребата на редовните средства (ред. бр. 33 до 43) 

б) о д д о п о л н и т е л н и те с р е д с т в а 
45 Депонирање 50% од средствата ка ј републичката банка 
46 Кредити за исплата на личните доходи на определени стопански органи-

зации 
47 Кредити за трошоци на преквалификација на работници на определени 

стопански организации 
48 Вкупно употребата на дополнителните средства (ред. бр. 45 до 47) 
49 Вкупно употребата на средствата (ред. бр. 44 + 48) 
50 Вкупно непосредните расходи и употребата на средствата (ред. бр. 32 + 49) 
51 Салдо на жиро-сметката на 31 декември (ред. бр. 4 + 22 минус ред. бр. 50) 
52 Втасани побарувања 
53 Втасани обврски 
54 Вкупно расположивите средства на 31 декември (ред. бр. 51 + 52 минус ред. 

бр. 53) 

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 
55 Состојба на средствата (салдо) на жиро-сметката на 31 декември (ред. бр. 51) 
56 Состојба на кредитите дадени од фондот (ред. бр. 5 + 33 до 39 + 46 + 47 минус 

ред. бр. 18) 
57 Состојба на орочените средства (ред. бр. 6 + 40 минус ред. бр. 19) 
58 Состојба на издвоените средства (ред. бр. 7 + 41 + 42+43 минус ред. бр. 20) 
59 Состојба на 50% депонираните средства (ред, бр. 8+45 минус ред, бр. 17) 
60 Вкупни средства (ред. бр. 55 до 59) 

Од тоа: 
61 Сопствени средства на фондот (ред. бр. 60 минус ред. бр. 62) 
62 Примени кредити и позајмици — туѓи средства (ред. бр. 2+13 минус ред. 

бр. 30) 

(Место и датум) 

20. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за височи-
ната на износот од малопродавнага цена на бензи-
нот и плинското масло наменет за одржување и ре-
конструкција на патишта („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/67 и 47/67), во спогодба со сојузниот секретар 
за стопанство, сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУ-
ВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ОД МАЛОПРОДАВНАТА 
ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО 
НАМЕНЕТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИ-

ЈА НА ПАТИШТА 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на пресметување и 
уплатување на износот од малопродавната цена на 
бензинот и плинското масло наменет за одржување 

(Печат и потписи на овластените лица) 

и реконструкција на патишта („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/67) во членот 3 став 2 по бројот: „13/67" 
се додаваат зборовите: „и 51/67", а бројот: „18" се 
заменува со бројот: „17". 

Во ставот 4 на крајот се додава нова реченица, 
која гласи: 

„Тримесечна пресметка за четвртото тримесечје 
на текуштата година се поднесува до 20 јануари на-
редната година." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-18/1 
18 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 
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21. 
Врз основа на членот 32 став 4 од Основниот 

закон за здравствениот надзор над прехранбените 
продукти („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/65), Со-
јузниот совет за здравство и социјална политика 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИСПИТУВАЊЕ 
НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОДУКТИ ВО ТЕКОТ НА 
НИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ 
ИСПИТУВАЊА 

Член 1 
Работните организации што произведуваат пре-

хранбени продукти на индустриски начин, а кои во 
смисла на членот 32 ст. 1 PI 2 од Основниот закон за 
•Здравствениот надзор над прехранбените продукти се 
должни да Е.ршат испитување на здравствената 
исправност на суровините и прехранбените продукти 
во текот на нивното производство, можат да ги вр-
шат пропишаните испитувања преку сопствената 
служба или преку овластени установи за контрола 
и испитување на прехранбените продукти, под усло-
вите пропишани со овој правилник. 

Член 2 
Работната организација што врши испитување 

на прехранбени продукти преку сопствена служба 
мора да има простории за вршење лабораториски 
испитувања на прехранбените продукти, и тоа: 

1) просторија за вршење микробиолошки ана-
лизи; 

2) просторија за вршење хемиски анализи, со 
капела и вентилација; 

3) просторија за миење лабораториски садови и 
за стерилизација на материјалите; 

4) просторија за лабораториска кујна. 
Просториите од ставот 1 на овој член мораат да 

бидат поврзани со водовод и канализација и мораат 
да имаат текушта топла и ладна вода. Ѕидовите на 
тие простории мораат да имаат мазна површина и 
да бидат изработени така што да можат лесно да се 
чистат, мијат и дезинфицираат. 

Член 3 
Работните организации што вршат микробио-

лопши анализи на прехранбени продукти преку соп-
ствена служба, мораат да ја имаат следната опрема 
и прибор: 

1) микроскоп (со имерзија); 
2) два термостата (800 X 600 Х500, со регулатор 

за температура); 
3) фрижидер, со капацитет до 150 1; 
4) Сајцов филтер, со капацитет од 250 до 500 ml; 
5) автоклав (400 X 600); 
6) сув стерилизатор; 
7) водена бања, со терморегулатори од 37°С до 

НИРС: 
8) Кохов лонец; 
9) електрична центрифуга; 

10) техничка вага; 
11) аптекарска вага; 

12) Петриеви плочи, микробиолога^ епрувети, пи-
пети, Еленмаерови шишенца, предметни и покрив ни 
стакла, ези, тријалници, лупи, пламеници, лаборато-
риско решо и друга потребна опрема и прибор, во 
зависност од бројот и видот на анализите на пре-
хранбените продукти. 

За вршење хемиски анализи на прехранбени 
продукти организациите од ставот 1 на овој член 
мораат да имаат опрема и прибор потребна за врше-
ње анализи според пропишаните односно усвоените 
методи за соодветните видови прехранбени продукти. 

Покрај опремата и приборот од ст. 1 и 2 на овој 
член, работните организации што вршат испитување 
на прехранбени продукти преку сопствена служба 
мораат да имаат доволна количина хемикалии и под-
логи за вршење микробиолошки и хемиски анализи 
на прехранбените продукти што ги произведуваат. 

Член 4 
Микробиолешки прегледи на суровини и готови 

производи во работните организации што вршат ис-
питување на прехранбени продукти преку сопствена 
служба можат да вршат: 

1) лекари специјалисти по бактериолошка; 
2) биолози специјалисти по бактериолошка; 
3) ветеринари специјалисти за хигиена на пре-

хранбените продукти од анимално потекло. 
Микробиолошки прегледи на суровини и готови 

производи во одделни работни организации можат да 
вршат и лекари, ветеринари, дипломирани агрономи, 
дипломирани биолози и дипломирани фармацеути 
од санитарен правец — ако заради о с п о с о б у в а њ е ^ 
вршење прегледи на определени видови прехранбе-
ни продукти поминале најмалку една година на ра-
бота во бактериолошка лабораторија на некоја од 
установите што во смисла на членот 40 став 4 од 
Основниот закон за здравствениот надзор над пре-
хранбените продукти се определени за вршење су-
перанализа! на прехранбени продукти или до денот 
на влегувањето во сила на овој правилник најмалку 
три години вршеле бактериолошки прегледи на 
определени видови прехранбени продукти во лабо-
ратории на тие организации. 

Хемиски прегледи на суровини и прехранбени 
продукти можат да вршат дипломирани хемичари од 
санитарен, прехранбен и аналитички правец, техно-
лози, аналитичари, дипломирани фармацеути од са-
нитарен правец, како и други лица со висока струч-
на подготовка кои се оспособени за вршење хемиски 
прегледи на прехранбени продукти под условите од 
ставот 2 на овој член. 

Член 5 
Испитувањето на прехранбените продукти во те-

кот на производството се состои од органолептички 
и лабораториски прегледи и ги опфаќа: 

1) суровините; 
2) адитивите што се користат во производството 

на прехранбени продукти; 
3) готовите производи пред нивното пуштање во 

промет. 
Земањето на мостри суровини, адитиви односно 

готови производи заради испитување, го вршат 
стручни лица што ќе вршат прегледи на тие мостри. 

Член 6 
Работните организации што произведуваат пре-

хранбени продукти на индустриски начин се должни 
да вршат лабораториски испитувања на мостри на 
готови производи произведени од иста партија суро-
вини во непрекинат процес на производство (серија 
на производство). 

Лабораториските испитувања на мостри од секоја 
серија на производство се состојат од хемиски, фи-
зикални и бактериолошки прегледи, зависно од ви-
дот на прехранбените продукти, и ги опфаќаат сите 
елементи определени со прописите за квалитетот од-
носно со прописите за бактериолошките услови на 
кои мораат да им одговараат одделни видови пре-
хранбени продукти. 

Обемот и видовите лабораториски испитувања 
на суровини и адитиви ги определуваат стручни 
лица што вршат испитување на прехранбени про-
дукти во текот на производството, зависно од видот 
на суровините адносно адитивите и од наодот при 
органолепгичкиот преглед. 

Член 7 
Кога овластена установа за контрола и истџггу-

вање на прехранбени продукти односно службата 
преку која работната организација врши испитување 
на прехранбени продукти ќе утврди дека произве-
дените прехранбени продукти^ во се им одговараат 
на пропишаните услови, таа ќе издаде потврда (а-
тест) за здравствената исправност на тие прехран-
бени продукти. Оваа потврда важи како доказ дека 
е извршено задолжително испитување на прехранбе-
ните продукти во текот на нивното производство. 
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Работната организација што произведува пре-
хранбени продукти на индустриски начин не смее да 
пушти во промет произведени прехранбени продукти 
без потврдата од ставот 1 на овој член. 

Член 8 
Евиденцијата за извршените органолептички и 

лабораториски прегледи на суровините и готовите 
производи мора да биде приспособена кон природата 
на производството и видот на прехранбените про-
дукти. Оваа евиденција може да се води во вид на 
лабораториски дневник, погонски дневник, картоте-
ка и ел., а мора да ги содржи датумите и броевите 
на -контролираните индустриски серии на готови 
производи, датумите и наодите на извршените испи-
тувања, како и налозите од раководителот на произ-
водството издадени врз основа на извршените испи-
тувања. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член мора да 
ја води секоја работна организација што произве-
дува прехранбени продукти на индустриски начин и 
книгите на евиденција односно картотеката на еви-
денцијата мораат да им бидат достапни на органите 
на инспекцијата надлежни за вршење санитарен 
надзор над прехранбените продукти. 

Член 9 
Лицата што во поглед стручната подготовка не 

ги исполнуваат условите пропишани во членот 4 на 
овој правилник, а ќе се затечат на работа во лабо-
ратории на работните организации на денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник, можат да вр-
шат лабораториски прегледи на прехранбени про-
дукти најмногу две години од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 10 
Работните организации што вршат испитување 

на прехранбени продукти преку сопствена служба 
се должни во поглед на просториите, опремата и 
приборот за вршење испитување на прехранбени 
продукти да ги исполнат условите од чл. 2 и 3 на 
овој правилник во рок од една година од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
Бр. 1444 

18 декември 1967 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот совет 

за здравство 
и социјална политика, 

др Никола Георгиевски, е. р. 

22. 

Врз основа на членот 117 став 1 од Законот за 
воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65), во согласност со сојузниот секретар за финан-
сии, сојузниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА НАДО-
МЕСТОКОТ ЗА ВОДЕЊЕ ВОЗДУХОПЛОВИ ВО 

ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Наредбата за надоместокот за водење воз-
духоплови во воздушниот простор на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65 и 34/66) во точ-
ката 2 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 

„За услуги дадени на воздухопловите од ст. 1 и 
2 на оваа точка, што во меѓународната воздушна 
пловидба ја прелетуваат Југославија без слетување 
и при тоа го користат воздушниот пат од влезно-
излеаниот коридор Олшево или Шент Иљ преку 
Загреб, Сараево и Куманово до влезно-излезниот 
коридор Гевгелија, или обратно, се плаќа полниот 
надоместок од ст. 1 и 2 на оваа точка." 

Во точката 4 се додава нов став 2, кој гласи: 
„За услуги дадени на воздухоплови што ја пре-

летуваат Југославија без слетување, и што му при-
паѓаат на ист превезуван чии воздухоплови во ре-
довниот меѓународен сообраќај ќе извршат повеќе 
од 16 слетувања на југословенски аеродроми во те-
кот на еден месец, се плаќа надоместок кој изнесува 
75°/о од надоместокот од точката 2 ст. 1 и 2 на оваа 
наредба, ако го користат воздушниот пат од влезно-
излезниот коридор Олшево или Шент Иљ преку 
Загреб, Сараево и Куманово до влезно-излезниот 
коридор Гевгелија, или обратно." 

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

Бр. 6281/67 
11 декември 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
др Боривое Јелиќ, е. р. 

23. 
Врз основа на членот 28 став 1 од Законот за 

утврдување на способноста за пловидба на помор-
ските бродови и пловилата за внатрешна пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/64 и 47/65), сојуз-
ниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕМАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ПОМОРСКИ 
ТОВАРНИ БРОДОВИ ШТО ВРШАТ МЕЃУНАРОД-
НИ ПАТУВАЊА СО ПРОТИВПОЖАРНА ШМУ-
КАЛКА ЗА НУЖДА И СО СПЛАВОВИ ЗА СПА-

СУВАЊЕ 
1. Постојните товарни бродови на Југословен-

ската трговска морнарица што вршат меѓународни 
патувања определени со оваа наредба (во натамош-
ниот текст: бродовите), мораат да бидат опремени со 
противпожарна шмукалка за нужда и со сплавови 
за спасување, според одредбите од оваа наредба. 

Оваа наредба се однесува на бродовите чија ко-
билица е поставена пред 26 мај 1965 година. 

2. Брод од 1000 или повеќе ВИТ на кој пожар во 
кое и да е одделение може да ги онеспособи за упо-
треба сите противпожарни шмукалки, мора да има 
една противпожарна шмукалка за нужда на само-
стоен погон, сместена вон од одделенијата во кои 
се наоѓаат другите противпожарни шмукалки. 

На бродови од 1000 BRT или поголеми но помали 
од 2000 ВИТ противпожарната шмукалка за нужда 
може да биде постојано поставена или преносна, и 
може да биде на рачен или механички погон. Про-
тивпожарната шмукалка за нужда на тие бродови 
мора да биде од капацитет 15 ш3/час и способна да 
произведе на било кој хидрант притисок од 2,6 
kp/cm2, и кога на хидрантот се приклучени две 
млазници во пречник од 12 mm. . 

На бродови од 2000 BRT или поголеми, против-
пожарната шмукалка за нужда мора да биде посто-
јано поставена и мора да биде на механички погон. 
Оваа шмукалка мора да биде од капацитет 25 т 3 /час 
и способна да произведе на било кој хидрант при-
тисок од 2,6 кр/ст3 , и кога на хидрантот се приклу-
чени две млазници во пречник од 12 mm. 

3. Секој брод, освен танкер од 1600 или повеќе 
BRT, покрај чамците за спасување и другите пропи-
шани средства за спасување на човечки животи на 
море, мора да има и онолкав број сплавови за спа-
сување колку е доволно да се сместат на нив една 
половина од вкупниот број на сите лица на бродот. 

Број сплавови за спасување според ставот 1 од 
оваа точка мора да има и танкер од 3000 или повеќе 
BRT кој нема средно надграѓе, ако му е, поради ус-
ловите на сместувањето, одобрено од Југословенски-
от регистар на бродовите на крмениот дел, наместо 
пропишаните четири чамци за спасување, да има 
само два чамца за спасување, по еден на секоја 
страна од крмениот дел на танкерот. 
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4. Бродовите од точката 2 на оваа наредба мо-
раат да бидат опремени со противпожарна шмукалка 
за нужда пропишана со оваа наредба, и тоа: 

1) бродовите на кои на 26 мај 1965 година не им 
истекле десет години од денот на полагањето коби-
лицата на бродот — најдоцна до 31 јануари 1968 го-
дина; 

2) бродовите на кои на 26 мај 1965 година им 
истекле .десет години од денот на полагањето коби-
лицата на бродот — најдоцна до 31 декември 1968 
година; 

5. Бродовите од точката 3 на оваа наредба мо-
раат да бидат опремени со број сплавови за спасу-
вање според точката 3 став 1 од оваа наредба на ј -
доцна до 31 јануари 1968 година. 

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

Бр. 10-1688 
3 јануари 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
др Боривоје Јелмќ, е. р. 

24. 

Врз основа на членот 40 став 4 од Основниот 
закон за здравствениот надзор над прехранбените 
продукти („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/65) и 
членот 17 од Основниот закон за здравствениот над-
зор над предметите за општа употреба („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот совет за здрав-
ство и социјална политика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗЛ ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СУПЕР-
АНАЛИЗИ НА ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОДУКТИ И 

НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 

1. Во Решението за определување на установите 
за вршење суперанализи на прехранбените продукти 
и на предметите за општа употреба („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/66 и 42/66) во точката 1 став 1 по 
одредбата под 8 се додава нова одредба под 8а, која 
гласи: 

,,8а) Институтот за прехранбена индустрија, со 
седиште во Нови Сад;". 

По одредбата под 10 се додаваат две нови од-
редби, под 10а и 106, кои гласат: 

„10а) Ветеринарниот институт, со седиште во 
Нови Сад; 

106) Институтот за млекарство на Југославија, 
со седиште во Белград;". 

2. Во точката 2 став 1 на крајот на одредбата под 
7 точката се заменува со точка и запирка и по тоа 

• се додаваат две нови одредби, под 8 и 9, кои гласат: 
„8) Блотехнолошкиот оддел на Технолошкиот 

факултет, со седиште во Загреб; 
9) Прехранбено-технолошкиот институт, со се-

диште во Загреб.". 
3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 1511/1 
18 декември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот совет 

за здравство 
и социјална политика, 

др Никола Георгиевски, е. р. 

JUS P.F4.217 

JUS P.F4.218 

25. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 ста а 

4 од Законот за југословен ските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30^62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГИЛ-
3НИ ОДБОЈНИДИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Од бој ници за шински возила за колосек 1435 m m : 

— Гил знд! одборници од 75 mm на 
одот со прстенеста пружина, одбојна 
сила 35 Мр. Диспозиција — — — JUS P.F4.210 

— Гилзни одбојни ци од 75 mm на 
одот со полжавеста пружина, одбојна 
сила 16 Мр. Диспозиција — — — JUS P.F4.211 

— Гил знп одбојници од 75 mm на 
одот. Судирни гилзи. Склоп — — — JUS P.F4.215 

— Гилзни одбојници 75 mm на 
одот. Судиран гил зи. Одбојштчки пло-
чи — — — — JUS P.F4.213 

— Гил знп од бој ници. С у д е н и 
гил зи. Зајакнување на одбој жичката 
плоча — — — — —• — — — 

— Гилзни од бој ници. Судиран 
гилзи. Упростена подлога на пружи-
ната — — — — — — — — — 

— Гилзни од бој ници од 75 mm на 
одот. Судираш гил зи. Цевка — — JUS P.F4.219 

— Гил знп од бој нади од 75 mm на 
одот. Води лична гилза. Склоп — — JUS P.F4.220 

— Гил знп одборници од 75 mm на 
одот. Водшгични гилзи. Цевка — — JUS P.F4.221 

— Гил знп од бој ници од 75 mm на 
одот. В од ил ичим гил зи. Прирабници JUS P.F4.222 

— Гил знп одборници. Дводелен 
прстен — — — — — — — — JUS P.F4.223 

— Гилзни одборници од 75 mm на 
одот со полжавеста пружина. Збиј ни 
толчници — — — — — — — JUS P.F4.224 

— Гилзни од бој ници од 75 mm на 
одот. Подложни плочи — — — — JUS P.F4.223 

— Гилзни одборници изработени 
со заварување. Технички услови за 
изработка и испорака — — — — JUS P.F4.910 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение објавени се во посебно издание на Ј у -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

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

Бр. 21-9571/1 
25 декември 1067 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ф Р / Средеа, 17 јту&&н 1*6* 



Среда, 17 јануари 1968 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 2 — Страва 53 

26. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 

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

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

СТА НА ЗАШТИТАТА ОД КОРОЗИЈА 

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

Премачкувачко средство со оксид 
на железо — I покриено премачкува-
ње за железнички возила — — — JUS С.Т7.341 

Премачкувачко средство со титан-
-диоксид — I покриено премачкување JUS С.Т7.342 

ГГремачкувачко средство со оксид 
на железо — I покривао премачкува-
ње за стабилни челични конструкции JUS С.Т7.343 

Премачкувачко средство, маслено, 
со оксид на железо — I покривно 
премачкување — — — — — — JUS С.Т7.344 

Премачкувачко средство, бело, 
мешано — I покривно премачкување 
за железнички возила — — — — JUS С.Т7.351 

Премачкувачко средство со биту-
мен — I покривао премачкување — JUS С.Т7.261 

Премачкувачко средство со титан-
диоксид — II покриено премачкување JUS С.Т7.371 

Премачкувачко средство со оксид 
на железо — II покриено премачку-
вање — — — — — — JUS С.Т7.372 

Премачкувачко средство со алу-
миниумска паста — II покриено пре-
мачкување — — — — — — — JUS С.Т7.373 

Премачкувачко средство, масле-
но, со оксид на железо — II покриено 
премачкување — — — — — — JUS С.Т7.374 

Премачкувачко средство со биту-
мен II покриено премачкување — — JUS С.Т7.375 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

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

Бр. 25-37/1 
4 јануари 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

27. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛАС-

ТИЧНИ МАСИ 

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

— Определување па термичката 
стабилност на поливииплхлоридот па 
сродните кополимери, како и нивните 
смеси — — — — — — — — JUS G.S2.505 

— Испитување на вештачка кожа. 
Определување на масата по единица 
површина — — — — — — — JUS G.S2.702 

— Испитување на вештачка кожа. 
Определување на дебелината — — JUS G.S2.703 

— Испитување на вештачка кожа 
со подлога. Определување на преки-
нувачката сила и издолжувањето — JUS G.S2.704 

— Испитување на вештачка кожа. 
Определување на отпорноста спрема 
раздвојувањето на наносот од под-
логата — — — — — — — — JUS G.S2.709 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

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

Бр. 24-40/1 
4 јануари 1968 година 

Белград 

Директор 
иа Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

28. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ХЕМИСКИ СОЕДИ-

НЕНИЈА 

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

— Определување на содржината 
на вкупните фосфати (изразена како 
р2Оѕ) — — — — — j u g Н.В8.070 

— Определување содржината на 
железо (изразена како Хе) — — — JUS Н.В8.071 

— Определување па загубата со 
жарење — — — — — — — — JUS Н.В8.072 

— Мерење на рН-вредпост — — JUS Н.В8.073 
— Определување содржината на материи нерастворливи во вода-— — JUS Н.В8.074 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

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

Бр. 22-34/1 
4 јануари 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за е га и да р д и з аш i ј а, 
Славољуб Виторовић, е. р. 
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29. 

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

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

СТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА БАЗИЧНИ 
ХЕМИКАЛИИ 

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

— Натриумтриполифосфат, тех-
нички — — — — — — — — JUS Н.В1.110 

— Калциумцијанамид, во прав — JUS Н.В4.030 
— Калциумцијанамид, во гранули JUS Н.В4.031 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

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

Бр. 22-39/1 
4 јануари 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација. 
Славољуб Виторовић е. р, 

31. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ФЕЛДСПАТ 

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

— Класификација и технички ус-
лови — — — — — — — — — JUS B.F2.030 

— Методи за испитување — — JUS B.F8.050 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

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

Бр. 03-36/1 
4 јануари 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

30. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

НЕМЕТАЛИ 

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

— Класификација и технички ус-
лови — — — — — — — — — JUS В.В5.030 

— Земање и обработка на мостри. 
Методи за испитување — — — — JUS В.В8.060 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

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

Бр. 03-35/1 
4 јануари 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

32. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛЕКО-

ВИТИ РАСТЕНИЈА 

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

Пелин (Absinthii herba) — — — JUS Е.В3.074 
Петровец (Agrimoniae herba) — JUS E.B3.076 
Исоп (Hyssopi herba) — — — JUS E.B3.079 
Лист од теснолисен тегавец (Plan-

taginis lanceolatae folium) _ — — JUS E.B3.088 
Лист од малина (Bubi idaei folium) JUS E.B3.089 
Вранилова трева (Origani herba) — JUS E.B3.091 
Корен од бозовина (Ebuli radix) JUS E.B3.093 
Корен од оман (Imulae radix) — JUS E.B3.094 
Корен од коприва (Urticae radix) JUS E.B3.096 
Ризом на перуника (Iridis rhizoma) JUS E.B3.097 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1968 година. 

Бр. 07-38/1 
јануари 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 
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33. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГУМЕНИ 
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧ-

КИОТ СООБРАКАЈ 

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

Гумени затиначи за зглобни спој-
ница! за парно греење на железнич-
ките возила. Технички услови за из-
работка и испорака — — — — — JUS P.F6.902 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 па ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 јули 1968 година. 

Бр. 24-41/1 
4 јануари 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот не Законот за додатокот 
на деца на воените лица во активна служба на Ју-
гословенската народна армија, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 54/67, се поткреднале долу наве-
дените грешки, та врз основа на членот 250 став 3 
од Деловникот на Сојузната скупштина, се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВО-
ЕНИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА СЛУЖБА НА ЈУ-

ГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Во членот 13 наместо бројот во заграда: „4Г1 

треба да стои: ,Д4". 
Во насловот над членот 14 наместо зборовите: 

„не може'4 треба да стои: „може". 
Во членот 45 наместо зборот: „си" треба да 

стои: „ги". 
Во членот 48 наместо зборовите: „2,5^6 од ос-

новица" треба да етем: „2,53% од основицата". 

АС бр. 910 
9 јануари 1968 година 

Белград 

Генерален секретар 
»а Сојузната скупштина, 

Стјепан Фунарнќ, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени и 
дополненија на.Законот за формирањето и употре-
бата на средствата на зедничките резерви на сто-
панските организации, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 54/67, се потпаднала долу наведената 
грешка, та врз основа на членот 250 став 3 од Де-
ловникот на Сојузната скупштина, се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕТО И УПОТРЕБАТА 
НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Во членот 1 став 2 по зборовите: „тој доход" 
пред запирката треба да се додадат изоставените 
зборови: .а кои се утврдуваат според височината 
на тие лични доходи". 

АС бр. 938 
9 јануари 1968 година 

Белград 
Генерален секретар 

на Сојузната скупштина, 
Стјепан Фунариќ, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Основниот закон за 
задолжително примање на приправници во работ-
ните организации, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/67, се потпаднале долу наведените 
грешки, та врз основа на членот 250 став 3 од Де-
ловникот на Сојузната скупштина, се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
ПРИМАЊЕ НА ПРИПРАВНИЦИ ВО РАБОТНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1. По членот 2 изоставен е членот 3, кој гласи: 
„Приправникот има права и должности на ра-

ботник. 
Со општиот акт на работната организација мо-

же да се утврди посебе« начин на учество на при-
правниците во распределбата на средствата за лич-
ни доходи." 

2. Поради горната погрешка* членот 3 добива 
бројна ознака 4, членот 4 добива бројна ознака 5, 
а членот 5 добива бројна ознака 6. 

АС бр. 948 
9 јануари 1968 година 

Белград 
• Генерален секретар 

на Сојузната скупштина, 
Стјепан Фунариќ, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за на-
чинот на искажувањето на приходите и за нивното 
распоредување во буџетот на епштествено-поли-
тичката заедница, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/67, се поткраднале долу наведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ИСКАЖУ-
ВАЊЕТО НА ПРИХОДИТЕ И ЗА НИВНОТО РАС-
ПОРЕДУВАЊЕ ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕ-

НО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Во точката 18, во уводната реченица, наместо 
бројот: „19" треба да стои: „18", а во шемата на 
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општиот распоред на приходите во основната наме-
на: „18. Издвојување во резервниот фонд" пред 
класификациони©! број ва распоредната група: 
„18-2 — Средства распоредени во определен износ" 
треба да се стави по погрешка изоставената распо-
редна група: „18-1 — Средства распоредени во про-
цент од приходите". 

Во точката 23 став 3 под 5) последните три реда 
треба да гласат: „градби и покрај постоењето на 
урбанистички план и слично;". 

Во точката 24 став 4 наместо зборот: „доделе-
но" треба да стои: „доверено". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 9 јануари 1968 година. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјалистич-
ко Републике Хрватске во бројот 17 од 1 мај 1967 
година објавуваат: 

Одлука за прогласување на Уставниот закон за 
промена на Уставот на СР Хрватска; 

Уставен закон за промена на Уставот на Со-
цијалистичка Република Хрватска; 

Закон за референдумот и другите форми на 
непосредно упр авување; 

Закон за номадската испаша на овци; 
Одлука за давање гаранција за враќање заемот 

на Републичкиот фонд за патишта на деловните 
банки; 

Одлука за задолжување Социјалистичка Ре-
публика Хрватска ка ј Стопанската банка во Загреб; 

Одлука за потврдување на Завршната сметка 
на Републичкиот фонд за научна работа за 1966 
година. 

Во бројот 18 од 4 мај 1967 година објавуваат: 
Извештај на Републичката изборна комисија за 

резултатот од изборите на пратеници за Репуб-
личкиот собор на Саборот на СРХ одржани на 9 и 
23 април 1967 година; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатот од изборите на пратеници за Стопан-
скиот собор на Саборот'на СРХ одржани на 9 април 
1967 година; 

Извештај на Републичката изборна комисија 
за резултатот од изборите на пратеници за Про-
светно-културниот собор на Саборот на СРХ одр-
жани на 9 април 1967 година; 

Извештај на Републичката изборна комисија 
за резултатот од изборите на пратеници за Соци-
јално-здравствениот собор на Саборот на СРХ о-
д рж ани на 9 април 1967 година; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатот од изборите на пратеници за Организа-
ционо-иолитичкиот собор на Саборот на СРХ одр-
ж а ЕШ на 9 април 1967 година. 
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