
, ,СЛУЖБЕН лист НА ФНРЈ" излегува 
по потреба во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. -
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101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31. 

Среда, 27 февруари 1963 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 8 ГОД. XIX 

Цена на овој број е 30.— дин. - Прет. 
плата за 1963 година изнесува 2.300.— 
дин., а за странство 3.300 динари. -
Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 
1 Пошт. фах 226— Телефони: цен-
трала 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Слу-
жба за претплата 51-732 и Продавна 

служба 51-671. 

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1 од 
Уставниот закон, во врска со членот 17 став 1 од 
Законот за избирачките списоци („Службен лист на 
ФНРЈ", ,бр. 58/46), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
З А Р Е В И З И Ј А И П Р Е П И Ш У В А Њ Е Н А И З Б И Р А Ч . 

КИТЕ СПИСОЦИ 

1. Општи избирачки списоци 
1. Општинскиот народен одбор ќе изврши до, 10 

април 1963 година општа ревизија и препишување 
на општите избирачки списоци. 

2. Работите на ревизија и препишување на оп-
штиот избирачки список непосредно ги врши слу-
жбеникот на општинскиот народен одбор што го 
води избирачкиов список (водител на избирачкиот 
список). Водителот на избирачкиот список непо-
средно е одговорен за ревизијата на општиот изби-
рачки список, за да и одговара тој список на фак-
тичната состојба н.а избирачкото тело, како и за 
правилноста на запишувањето. 

Старешината на органот на управата на оп-
штинскиот народен одбор надлежен за работите на 
општата управа е одговорен за правилното и бла-
говременото извршување на тие работи. 

Секретарот на општинскиот народен одбор се 
грижи, покрај органот на управата надлежен за 
работите на општата управа, за правилното орга-
низирање и благовременото извршување на рабо-
тите во врска со ревизијата и препишувањето на 
општиот избирачки список. 

3. Ревизијата на ,општиот избирачки список ќе 
се изврши на тој начин што: 

1) од избирачкиот список ќе се избришат сите 
лица што умреле, или постојано се иселиле во друго 
место, или КОИ врз основа на правосилна судска 
одлука се наполно лишени од деловната способност; 

2) во избирачкиот список ќе се запишат сите 
лица што во текот на 1962 година наполниле или до 15 
мај 1963 година ќе наполнат 18 години, како и дру-
гите лица што се постојано настанети на тоа под-
рачје а не се запишани во тој список. 

4. Водителот на избирачкиот список е должен 
до 5 март 1963 година да ги извести со објава гра-
ѓаните на подрачјето на општината дека до 31 март 
1963 година ќе^ се вршат исправки на избирачкиот 
список и ќе ги повика сите лица што наполниле 
или до 1!5 мај 1963 година ќе наполнат 18 години, 
или - кои постојано се настапиле во местото, како и 
сите други лица што имаат избирачко право а не 
се запишани во избирачкиот список, да се пријават 
заради запишување во избирачкиот список. 

5. Во вршењето на ревизијата на општиот из-
бирачки список водителот на избирачкиот список 
ќе провери за секој избирач запишан во избирач-
киот список дали е постојано настанет во местото 
за кое се води тој список, како и дали во избирач-
киот список има запишани избирачи кои во текот 
на изминатото време умреле или за постојано се 
иселиле од местото. Покрај тоа, водителот на изби-
рачкиот стисок ќе провери дали во избирачкиот 

список се запишани сите лица што се постојано 
настанети во местото за кое се води избирачкиот 
список а имаат избирачко право. 

Водителот на избирачкиот список ќе го изврши 
ова проверување особено на тој начин: 

1) што од надлежниот матичар ќе прибави по-
датоци за сите лица што умреле по 1 јануари 1963 
година, па за секое од нив ќе провери дали е из-
бришано од избирачкиот список; 

-2) што- од надлежниот матичар ќе прибави по-
датоци за сите лица што во текот на 196(2 година 
или до 15" мај 1963 година ќе наполнат 18 години, 
и ќе провери дали тие лица се постојано настанеш 
во местото за кое се води избирачкиот список; 

3) што преку соодветната општинска евиденција 
ќе утврди КОИ лица во текот на 1962 година или 
подоцна се настапиле во местото за да живеат тука 
постојано или во тоа време за постојано се иселиле, 
и за сите тие лица ќе провери дали постојано се 
настаниле или за постојано се иселеле. 

6. Лицата што подолго од шест месеци, се задр-
жуваат во едно место, иако тука не се постојано 
настанети. а за кои е веројатно дека во тоа место 
ќе се задржат до 15 мај 1963 година (сезонски ра-
ботници, лица на школување итн.), можат исто така 
да бидат запишани во општиот избирачки список 
ако изјават дека сакаат да бидат запишани во из-
бирачкиот список во местото на задржувањето, а 
да бидат испишани од општиот избирачки список 
во местото на нивното постојано живеење. Овие 
лица, како и другите лица што во текот на 1962 го-
дина или порано се доселиле на подрачјето на оп-
штината, а не п-однесле потврда дека се испишани 
од општиот избирачки список на местото на нив-
ното поранешно живеење, ќе се задишат во оп-
штиот избирачки список врз основа на нивната пи-
смена изјава дека се запишани во општиот изби-
рачки список во местото на нивното поранешно жи-
веење. 

Водителот на избирачкиот список е должен за 
запишувањето на овие лица во општиот избирачки 
список да го извести водителот на избирачкиот спи-
сок надлежен за местото на нивното постојано жи-
веење, кој тие лица ќе ги избрише од општиот 
избирачки список што се води за тоа место. 

7. За лицата запишани во општиот избирачки 
список што умреле или постојано се иселиле од ме-
стото, или врз основа на правосилна судска одлука 
се наполно лишени од деловната способност, води-
телот на избирачкиот список ќе донесе решение да 
се избришат од општиот избирачки список, а во 
рубриката „Забелешка" ќе ја наведе причината за 
бришење и бројот на решението врз основа на кое 
е извршено бришењето. Решението за бришење из-
бирач од општиот избирачки список ќе се објави 
на вообичаен начин во местото во кое избирачот 
бил постојано настанеа а на избирачите за чија 
адреса се знае ќе им се достави решението за нив-
ното бришење од избирачкиот список. 

8. Лицата на отслужување на воениот рок или 
на воена вежба, ќе се запишат во општиот изби-
рачки список во местото на нивното постојано жи-
веење, со тоа што ќе се означи дека се наоѓаат на 
отслужување на воениот рок односно на воена 
вежба, 
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Водителот на избирачкиот список е должен 
до 31 март 1963 година да ги внесе сите исправки 
во општиот избирачки список и така исправениот 
избирачки список да го препише во еден примерок. 

Кога ќе биде препишан општиот избирачки 
список, ќе се изработи во еден примерок и нов аз-
бучен именик, ако според одредбите од Законот за 
избирачките списоци се води таков именик. Азбу-
чен именик може да се води посебно за секоја све-
ска на општиот избирачки список, а може да се 
води и во форма на картотека. 

10. Кога ќе биде препишан општиот избирачки 
список, водителот на избирачкиот список ќе објави 
веднаш на начинот вообичаен во местото дека е 
готов избирачкиот список и граѓаните ќе ги преду-
преди дека можат да го прегледаат списокот и да 
барат негова исправка. Истовремено списо-кот на 
сите избирачи запишани во општиот избирачки спи-
сок ќе се изложи на вообичаен начин. 

Секој граѓанин, општествено-политичка или 
друга општествена организација има право во сми-
сла на чл. 18 и 19 од Законот за избирачките спи-
соци да го прегледа општиот избирачки список и 
да бара негова исправка. Барањето за исправка на 
општиот избирачки список може да се поднесе усно 
или писм-ено до органот на управата на општин-
скиот народен одботз надлежен за ра-ботите на оп-
штата управа кој кои се води општиот избирачки 
список. Исправките врз основа на овие барања мо-
жат да се вршат до на 20 дена пред денот опреде-
лен за изборите. 

По повод на барањето за исправка на општиот 
избирачки список водителот на избирачкиот список 
ќе донесе решение ако најде дека барањето за ис-
правка е основано, во противно за таквите барања 
ќе решава општинската комисија за избирачки спи-
соци. 

11. По завршеното препишување, новиот пре-
пишан општ избирачки список ќе се заклучи во 
смисла на членот 13 од Законот за избирачките спи-
соци, со потврда во која ќе се означи со број и со 
б.укви колку избирачи се запишани во списокот и 
колку страни имаат свесните што го сочинуваат 
списокот, како и датум кога е заклучен списокот. 
Вака заклучениот нов општ избирачки список ќе и 
се поднесе до 10 април 1963 година на" потврда на 
општинската комисија за избирачки списоци. Кон 
новиот општ избирачки список на комисијата ќе и 
се достави и стариот избирачки список, како и спи-
сокот на сите лица што се избришани од избирач-
киот список, со наведување на причината за бри-
шење и датумот и бројот на решението за бришење. 

12. Кога општинската комисија за избирачки 
списоци ќе го прегледа и испита новиот препишан 
општ избирачки список и ќе провери дека е тој 
согласен со стариот избирачки список и дека новите 
избирачи се правилно запишани во списокот, ќе го 
потврди во рок од три дена од денот на приемот 
новиот општ избирачки список, па така потврде-
ниот список ќе му го врати на органот на управата 
на општинскиот народен одбоо надлежен за рабо-
тите на општата управа заедно со стариот избирач-
ки список. 

Органот на управата од ставот 1 на оваа точка 
е должен да го чува стариот општ избирачки список 
најмалку пет години сметајќи од денот на пот^р-ч 

дата на новиот општ избирачки список. 

2. Избирачки списоци во стопанските организации 
и во самостојните установи 

13. Во стопанските организации ќе се формира 
комисија за изработка на избирачкиот список, која 
до 31 март 1Ѕ63 година ќе го состави избирачкиот 
список во кој се запишуваат сите лица запослени 
во , сто-панската организација односно земјоделците 
зачленети во земјоделски задруги и членовите на 
нивните фамилии што се занимаваат со земјодел-
ство, а кои имаат избирачко право. 

Комисијата за изработка на избирачкиот список 
во стопанската организација ќе и го достави до 15 
април ^1963 година избирачкиот список на потврда 
на општинската комисија за избирачки списоци. 

Општин-ската комисија за избирачки списоци ќе 
состави посебен избирачки список во кој се' запи-
шуваат сите занаетчии зачленети во комората. 

Во поглед на формирањето на комисијата за из-
работка на избирачкиот список и составувањето на 
избирачкиот список во стопанската организација 
важат одредбите од Чл. 112 и 113 на Општиот 
закон за уредување на општините и околиите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/55, 29/57, 24/59 
и 47/59). 

14. Заради подготвување на изборите за чле-
новите на претставничките тела на политичкотери-
торијалните единици во кои ќе учествуваат и ли-
цата запослени во самостојни установи, во само-
стојната установа'ќе се формира комисија за изра -
ботка на избирачкиот список, која до 31 март 1863 
година ќе состави избирачки список во кој се за-
пишуваат сите лица запослени во самостојната у-
станова што имаат избирачко право. 

Во поглед на формирањето на комисијата за 
изработка на избирачкиот список и составувањето 
на избирачкиот список во самостојната установа, 
согласно важат одредбите од чл. 112 и 113 на Оп-
штиот закон "за уредување на општините и околи-
ите, како и одредбите од точката 13 став 2 на оваа 
одлука. 

3. Избирачки списоци на лицата на отслужување 
^на воениот рок и на воена вежба 

15. Во. воените единици и воените установи ќе 
се формира комисија за изработка на избирачкиот 
список која до 31 март 1963 година ќе состави из-
бирачки список во кој се запишуваат лицата на 
отслужување на воениот рок или на воена вежба 
во воена единица односно воена установа што имаат 
избирачко право. 

Поблиски прописи за составувањето на изби-
рачките списоци на лицата на отслужување на во-
ениот рок или на воена вежба ќе донесе Државниот 
секретаријат за работите на народната одбрана. 

4. Завршни одредби 
16. За ревизијата и препишувањето на избирач-

ките списоци се грижат секретаријатите на репу-
бличките извршни совети за законодавство и ор-
ганизација. 

17. Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за законодавство и организација дава, по потреба, 
објасненија за примена на оваа одлука. 

18. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 30 
26 февруари 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

100. 

Врз основа на членот 16 од Уредбата за обезбе-
дувањата за плаќање на обрвските по договорите 
помеѓу корисниците на општествен имот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/61), сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО 

ДОГОВОРИТЕ ПОМЕЃУ КОРИСНИЦИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕН ИМОТ 

1. Во Упатството за спроведување на Уредбата 
за обезбедувањата за плаќање на обврските по до-
говорите помеѓу корисниците на општествен имет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/62) во точката 7 
по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„За обврските по гарантираните инвестиции и 
по определени инвестиции во недостаточно разви-
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ените подрачја од ставот 1 точка 1 на главата XIII 
на Сојузниот општествен план за 1963 година што 
во смисла на членот 2- од Законот за регулирање 
на определени обврски од Општиот инвестиционен 
фонд („Службен лист на -ФНРЈ", бр. 53/62) ги пре-
зеле деловните банки во народните републики од-
носно инвеститорите, можат деловните банки во на-
родните републики како платци да дадат гаранции 
и само за работите на тие инвестиции што врз основа 
на Сојузниот општествен план за 1963 година ќе се 
финансираат во 1963 година." 

2. Ова дополнение на упатството влегува во 
сила- со денот на објавувањето во „Службен лист 
на ФНРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1963 
година. 

Бр. 2-3217/1 
16 февруари 1963 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Киро Глигоров, с. р. 

101. 
Врз основа на членот 84 став 9 од Уредбата за 

трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 
19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСНОВУ-
ВАЊЕТО, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО 

НА ПАЗАРИШТАТА НА ГОЛЕМО 
1. Во Наредбата за основувањето, организација-

та и работењето на пазариштата на големо („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 25/60) по точката 7 се до-
дава нова точка 7а, која гласи: 

„7а. Пазариштето што се занимава со промет на 
зајмоделски производи во свое име и за своја смет^ 
ка, е должно да обезбеди несмеќавано вршење на 
оваа своја дејност. 

Вршењето на трговската дејност од ставот 1 на 
оваа точка пазариштето е должно посебно да го ор-
ганизира. 

Пазариштето е должно во своето книговодство 
посебно да го искажува прометот на земјоделските 
производи што го врши во свое име и за своја 
сметка." 

'2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 727 
7 февруари 1963 година 

Белград 
Секретар 

за трговија и туризам, 
Марјан Брецељ, с. р. 

102. 
Врз основа на членот 7 став 2, чл. 18, 19 став 1' 

членот 25 став 1, членот 29 став 2 и членот 46 од 
Законот за општествената контрола на цените (,.Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 30/62), членот 5 од Уред-
бата за оснивањето и укинувањето на определени 
сојузни органи на управата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 25/62) и членот 4 став 2 и чл. 8 и 19 
од Уредбата за Сојузниот завод за цени (-,Службен 
лист на ФНРЈ", бр, 46/62), Секретару атот на Со-
јузниот извршен совет за општи стопански работи 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ 
1. Контролата на цените на производите во про-

изводството и контролата на цените на одделни 
услуги од општо значење ја врши Сојузниот завод 
за цени врз основа на Законот за општествената 
контрола на цените, Уредбата за Сојузниот Завод 

за цени и одредбите од оваа наредба, и тоа на оние 
произ,води и услуги што ќе ги Определи Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за општи сто-
пански работи. 

Производите и услугите чии цени се контроли-
раат во смисла на ставот 1 од оваа точка, се обја-
вуваат во Списокот на производите на кои се од-
несува контролата на цените (во понатамошниот 
текст: Списокот). 

2. Производителските организации се должни 
да му поднесат писмено известување на Сојузниот 
завод за цени за секое измерувано покачување на 
постојните цени на своите производи, како и за 
намеруваното формирање на -цените за своите нови 
производи, ако се тие производи наведени во Спи-
сокот или ако спаѓаат во грубите на производите 
наведени во Списокот. 

3. Како производителски организации се под-
разбираат индустриските претпријатија, а за про-
изводите на експлоатацијата на шумите и дрвната 
индустрија — и земјоделските задруги и другите 
организации што стопанисуваат со шуми. 

Производителските организации од ставот 1 на 
оваа точка се должни да го поднесат известувањето 
за цената ,во ,смисла на оваа наредба и кога про-
даваат производи на експлоатација на шумите ку-
пени од индивидуални производители. 

4. Како покачување на цената. се подразбира и 
одржувањето на постојната цена со влошување на 
квалитетот на производот или на условите за про-
дажба што се од влијание врз цената (место и на-
чин на испораката, подвозни трошоци, вид и тро-
шоци на амбалажата, рабат, каса-шконто и др.). 

5. Производителските оргнизации се должни за 
секој производ за кој му поднесуваат известување 
за цената на Сојузниот завод за цени во смисла 
на точ. 2 и 3 од оваа наредба во известувањето дâ  
ги дадат следните податоци: назив на производот, 
комерцијална ознака и техничка спецификација на 
производот, обем на планираното производство, по-
стојната и новата продажна цена, постојните и но-
вите услови за продажба. 

Производителските организации се должни во 
известувањето да ги наведат и причините (во по-
натамошниот текст: образложението) што се од зна-
чење за формирањето на цените наведени во из-
вестувањето, и тоа: промените во односите на про-
изводството и потрошувачката, промените во усло-
вите за снабдување и во цените на репродукцио-
н и ^ материјали, про-мените во условите на набав-
ката и продажбата, како и другите поважни про-
мени во производството и на пазарот, а за новите 
производи се должни да наведат и по што се тие 
производи нови во однос на постојните производи 
на производителската организација. 

Производителските организации можат на Со-
јузниот завод за цени да му достават и други по-
датоци, анализи, документација и слично, како до-
полнение на образложението. 

6. Ако производителската организација во из-
вестувањето не ги даде подато-ците и образложени-
ето (точка 5 ст. 1 и 2), ќе се смета дека и не му 
поднесела известување за цените на Сојузниот за-
вод за цени, за што Сојузниот завод за цени е до-л-
жен да ја извести таа производителска организа-
ција. X 

7. Сојузниот завод за цени може да го задржи 
пријавеното покачување на постојните цени на про-
изводите односно формирањето на цените за , но-
вите производи, ако најде дека тоа покачување од-

' носно формирање не е во согласност со политиката 
на цените или со постојните услови на пазарот, од-

- носно ако цените за новите производи се над по-
стојните цени за исти или сродни производи на дру-
ги производителски организации. 

8. Кога републичкиот орган на управата надле-
жен за работите на цените врз основа на членот 9 
од Законот за општествената контрола на цените 
ќе ги определи производите чии цепи во производ-
ството ќе се контролираат од^ страна на републич-
киот завод за цепи, согласно ќе се применуваат од-
редбите од точ. 2 до 7 на оваа наредба. 
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9. Во постапката за контрола на цените на услу-
гите од општо значење наведени во Списокот, со-
гласно се применуваат одредбите од тон, 2 до 7 на 
оваа наредба. / 

10. За производите чии највисоки продажни це-
ни на производителот се определени со сојузни про-
писи, задолжително се контролираат цените во про-
метот на' големо и во прометот на мало. 

Одредбата од ставот 1 на оваа точка не се од-
несува на производите чии продажни цени на го-
лемо или на мало односно начинот на формирањето 
на тие цени се определени со сојузни или репу-
блички прописи. 

11. Сојузниот завод за цени дава толкувања да-
ли одделни производи се опфатени со контролата 
на цените во производството, односно дали спаѓаат 
и во која група на производите наведени во Списо-
кот, а врз основа на споредување на наименувани-
јата на производите во Списокот со наименувани јата 
на производите во Привремената номенклатура на 
производите, што ја издала бившата Сојузна план-
ска комисија или во Упатството и номенклатурата 
за месечниот извештај на индустриските претпри-
јатија, што ги издал Сојузниот завод за статистика. 

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Упатството за спроведу-
вање на Одлуката за евиденцијата и контролата на 
цените на определени производи („Службен лист на 
ФНРЈ, бр. 27/60, 4/61 и 9/61), освен Списокот^на про-
изводите на кои се однесува евиденцијата и кон-
тролата на цените кој е составен дел од тоа упат-
ство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58. 49/58, 2/59, 
30/59, 41/59, 1/60, 6/60. 8/60, 11/60, 15/60, 20/60, 27/60, 
31/60, 41/60, 44/60, 51/60, 4/61, 8/61, 9/61, 19/61, 20/61, 
25/61, 28/61, 45/61, 51/61, 3/62, 28/62 и 30/62), дополнет 
со производите од Наредбата за определување на 
одделни производи што се опфаќаат со контролата 
на цените („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/63 и 5/63). 

13. Сојузниот завод за цени ќе издаде пречи-
стен текст на Списокот од точката 12 на оваа на-
редба. 

14. рваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 253/1 
21 февруари 1963 година 

Белград 
Секретар 

за општи стопански работи, 
Никола Џуверовиќ, с. р. 

imе 

Врз основа на членот Ф став 1 под б) од Уред-
бата за контрола и промет на вештачки гјубриња 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/47) и членот 10 
оддел I под б) точка 6 алинеја 1 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на здравата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 9/61), ,Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за земјоделство и шу-
марство издава 

Н А Р Е Д Б А 
З А ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
.ЛУВАЊЕ НА ИНСТИТУТИТЕ И ЗАВОДИТЕ ШТО 

ЌЕ ВРШАТ АНАЛИЗА НА УВЕЗЕНИТЕ 
ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 

1. Во Наредбата за определување на институ-
тите и заводите што ќе вршат анализа на увезени 
вештачки ѓубриња („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
14/61) во точката. 1 став 1 под 3 зборовите: „Сплит 
и Шибеник" се заменуваат со зборовите: „Сплит, 
Шибеник, Риека и Пула". 

2. По одредбата под 3 се додава нова одредба 
под За), која гласи: 

„За) Фитосанитетска станица во Риека, и тоа на 
ѓубриња што се увезуваат преку царинарниците во 
Риека и Пула;". 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 4 

Бр. 06-1205/1 
30 јануари 1963 година 

Белград 
Секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Славко Комар, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за сред-
ствата за давање надоместок на сообраќајните сто-
пански организации за повластиците во патничкиот 
сообраќај во 1963 година, објавен во „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/62, се поткраднала грешка та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА СРЕДСТАВАТА З А ДАВАЊЕ 
НАДОМЕСТОК НА СООБРАЌАЈНИТЕ СТОПАН-
СКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО 

ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ ВО 1963 ГОДИНА 

Во точката 1 став 3 по зборовите: „лицата за-
послени" треба да се додадат изоставените зборови: 
„на земјоделски дејности". 

Од Сојузната народна скупштина, СНС(А)110, 
23 февруари 1963 година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за соста-
вувале на завршната сметка на самостојните уста-
нови за 1962 година, објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/63, се поткраднала долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВР-
ШНАТА СМЕТКА НА САМОСТОЈНИТЕ УСТА-

НОВИ ЗА 1962 ГОДИНА 

Во точката 13 став 1 во претпоследниот и по-
следниот ред наместо зборовите: „финансиското ра-
ботење" треба да стои зборот: „работењето". 

Од сојузниот Државен секретаријат за работ-ите 
на финансиите, Белград, 20 февруари 1963 година. 
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