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О С Н О В Е Н З А К О Н 
ЗА СЛУЖБАТА НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

I. О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 
Член 1 

Службата на внатрешните работи во в р ш е њ е т о 
на управните ф у н к ц и и во областа на внатрешните 
работи се грижи за извршувањето на законите и 
другите прописи и непосредно ги извршува нив, ја 
спроведува политиката утврдена од собранијата на 
општествено-политичките заедници, ги следи поја" 
вите во областа на внатрешните работи и предлага 
мерки за спречување на општествено опасните и 
штетните појави, презема мерки за откривање на 
забранетите со прописи дејности, врши други уп-
равни работи и де јствија за кои е овластена, подго-
твува нацрти на прописи и соработува со соодве-
тните странски и меѓународни организации во 
прашањата од заеднички интерес. 

Член 2 
Службата на внатрешните работи, во рамките 

на правата и должностите на одделни општестве-
но-политички заедници, ја вршат органите на уп -
равата за внатрешни работи (во понатамошниот 
текст: органите на внатрешните работи). 

Органи на внатрешните работи се: Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи и неговите пове-
ренства и републичките, покраинските, околиските 
и општинските органи на внатрешните работи. 

Член 3 
Органите на внатрешните работи ги вршат р а -

ботите од својата надлежност врз основа и во рам-
ките на законот и другите прописи. 

Во вршењето на работите од својата н а д л е ж -
ност органите на внатрешните работи се д о л ж н и да 
се п р и д р ж у в а а т кон општите насоки што полити-

чко -извршните органи им ги даваат за нивната р а -
бота. 

Органите на внатрешните работи ги вршат р а -
ботите од својата надлежност самостојно во р а м к и -
те на овластувањата утврдени со закон. 

Ч л е н 4 
Во вршењето на службата на внатрешните р а -

боти, органите на внатрешните работи се опираат 
врз иницијативата и соработката на граѓаните и нив-
ните здружени ја , соработуваат со други д р ж а в н и 
органи и работни и други организации во п р а ш а -
њата од заеднички интерес, и со својата работа ово-
зможуваат ефикасно остварување на правата и ин-
тересите на граѓаните и работните и други органи-
зации. 

Член 5 
Органите на внатрешните работи одговараат за 

својата работа пред собранието на општествено-по-
литичката заедница чии органи се тие и пред него-
вите политичко-извршни органи. 

Старешината на органите на внатрешните р а -
боти се д о л ж н и да ги известуваат собранијата на 
општествено-политичките заедници и нивните по-
л и т и ч к о - и з в р ш н и органи за состојбата во областа 
на внатрешните работи и за работата на органите 
што ги раководат. 

Член 6 
Општинските органи на внатрешните работи не -

посредно ги извршуваат законите и другите про-
писи од областа на внатрешните работи и се дол -
ж н и да го обезбедуваат и з в р ш у в а њ е т о на тие про-
писи, ако нивното и з в р ш у в а њ е не е со закон ста-
вено во надлежност на други органи на внатреш-
ните работи. 

Член 7 
Меѓусебните односи на органите на внатрешни-

те работи на одделни општествено-полигички заед-
ници се утврдуваат со закон. 

Член 8 
Работата на органите на внатрешните работи е 

јавна. 
Старешините на органите на внатрешните работи 

ј а известуваат јавноста за работата на органите што 
ги раководат преку .извештаите што ги поднесуваат 
до собранијата на општествено-политичките заед-
ници и до нивните политичко-извршни органи и со 
давање одговори и известувања на п р а ш а њ а т а што 
ги поставуваат општествено-политичките организа-
ции и собирите на избирачи, како и преку печатот 
и други видови информации. 

Старешините на органите на внатрешните рабо-
ти се д о л ж н и на граѓаните и работните и други ор-
ганизации да им даваат известувања за п р а ш а њ а т а 
за кои овие се заинтересирани. 

Давањето известувања за работата на- органите 
на внатрешните работи ќе се ускрати ако се во пра -
ш а њ е податоци и документи што претставуваат слу-
жбена та јна . 

Ч л е н 9 
П р и вршењето на својата должност службени-

ците на органите на внатрешните работи се д о л ж -
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ни да постануваат според законот и во рамките на 
утврдените овластувања. 

За повреда на службената должност службени-
ците на органите на внатрешните работи одговараат 
кривично, дисциплински и материјално. 

Член 10 
Службениците на органите на внатрешните ра -

боти се должни во вршењето на службата да го 
штитат и чуваат животот и достоинството на лу-
ѓето и можат да ги применуваат само оние мерки 
на присилба што ги предвидува законот и со кои 
со на јмалку штетни последици за луѓето и нивните 
права се постигнз^ва извршувањето на службената 
работа. 

Член 11 
Органите на внатрешните работи и нивните 

службеници, во рамките на својата надлежност од-
носно со закон утврдените овластувања, се должни 
да им ја укажуваат потребната помош на луѓето 
и работните и други организации во случај на за-
грозување на нивните животи, права или имот. 

Член 12 
Самоуправувањето на работните луѓе во орга-

ните на внатрешните работи се утврдува со посе-
бен закон. 

Член 13 
Поединците, државните органи и работните и 

други организации се должни да се придржуваат 
кон наредбите на органите на внатрешните работи 
и нивните службеници што тие во вршењето на 
службата ги издаваат за заштита на животот и лич-
ната сигурност на луѓето, имотот, јавниот ред и 
мир, безбедноста на сообраќајот, како и во случа-
ите на општа опасност предизвикана со елементар-
ни несреќи, епидемии и слично. 

Член 14 
Средствата потребни за вршење на внатреш-

ните работи од исклучива надлежност на федера-
цијата ги обезбедува федерацијата . 

Федерацијата може да учествува во обезбеду-
вањето на дополнителни средства за други опште-
ствено-политички заедници за унапредување на слу-
жбата на внатрешните работи или за вршење опре-
делени внатрешни работи од интерес за целата 
земја. 

II. ДЕЛОКРУГ, Н А Д Л Е Ж Н О С Т И ОСНОВНИ 
НАЧЕЛА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

1. Делокруг 

Член 15 
Органите на внатрешните работи ги вршат ра-

ботите на државната управа што се однесуваат на: 
заштитата на животот и личната сигурност на 

луѓето; заштитата на државната безбедност; спре-
чувањето и откривањето на кривични дела. про-
наоѓањето и фаќањето на сторителите на криви-
чни дела и учествувањето во претходна кривична 
постапка, кога е тоа предвидено со закон; одржу-
вањето на јавниот ред и мир; издавањето на пат-
ните исправи за преминување на државната гра-
ница, контролата на движењето на граница и кон-
тролата на патничкиот сообраќај преку државната 
граница и спроведувањето на прописите за прес-
тојот на странци во Југославија ; извршувањето на 
казнените санкции; безбедноста на сообраќајот по 

! јавните патишта и грижите за безбедноста во дру-
гите области на сообраќајот; држењето и носењето 
на оружје и муниција; спроведувањето на пропи-
сите за државјанството, за здруженијата на граѓани, 
за собирите и други јавни собранија, за матичните 
книги, личните имиња, личната карта и за п р и ј а в у -
вањето на живеалиштето и престојот; обезбедува-
њето извршување на судските одлуки и поедине-
чни управни акти од надлежноста на други органи; 
меѓународната правна помош и соработката со 

странски и меѓународни организации во областа на 
внатрешните работи. 

Член 16 
Внатрешни работи од исклучива надлежност 

на федерацијата се работите: 
1) на државната безбедност; 
2) издавање на патните исправи за преминува-

ње на државна граница, контрола на движењето 
на граница и контрола на патничкиот сообраќај пре 
ку државна граница и на престојот на странци во 
Југославија ; 

3) спроведување на прописите за југословенско-
то државјанство; 

4) на меѓународна правна помош и соработка со 
странски и меѓународни организации во областа на 
внатрешните работи. 

Член 17 
Внатрешни работи од интерес за целата земја 

се работите: 
1) на заштита на животот и личната сигурност 

на луѓето; 
2) спречување и откривање на кривични дела, 

пронаоѓање и ф а ќ а њ е на сторителите на кривични 
дела и учествување во претходна кривична постап-
ка, кога е тоа предвидено со закон; 

3) спроведување на сојузните прописи за ј ав -
ниот ред и мир и за одржувањето на јавниот ред 
и мир, што не се од интерес само за потесни опште-
ствено-политички заедници; 

4) извршување на кривичните санкции; 
5) безбедност на сообраќајот; 
6) спроведување на прописите за држењето и 

носењето на оружје и муниција ; 
7) спроведување на прописите за здруженијата 

на граѓани. 

2. Надлежност 
Сојузен секретаријат за внатрешни работи 

Член 18 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи се 

грижи за извршувањето на сојузните закони и дру-
ги сојузни прописи од областа на внатрешните р а -
боти и непосредно ги врши внатрешните работи 
што со овој и други сојузни закони му се ставени 
во надлежност. 

Работите од својата надлежност Сојузниот се-
кретаријат за внатрешни работи ги врши непосред-
но или преку поверенствата за контрола на патнич-
киот сообраќај преку државната граница како свои 
подрачни органи. 

Член 19 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 

е одговорен за извршувањето на внатрешните работи 
од исклучива надлежност на федерацијата и на 
работите од интерес за целата земја и кога тие ра -
боти ги вршат органите на внатрешните работи во 
републиката. 

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
непосредно го обезбедува и извршувањето на сојуз-
ните закони и другите сојузни прописи во внатреш-
ните работи од исклучивата надлежност на федера -
цијата и во работите од интерес за целата земја, 
ако и додека органите на внатрешните работи во 
републиката не ги извршуваат тие прописи. 

Член 20 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 

врши меѓународна правна помош и други форми на 
меѓународна соработка во областа на внатрешните ра -
боти атго со закон или други прописи засновани врз 
закон ог де дните од тие работи не се ставени во на-
длежност на други органи на внатрешните работи. 

Член 21 
Сојузниот секретар за внатрешни работи доне-

сува правилници, наредби и упатства за извршува-
њ е на сојузни закони и прописи на Сојузниот извр-
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шен совет, ако е за тоа овластен со сојузен заке« 
односно со прописи на Сојузниот извршен совет. 

Член 22 
Поверенствата за контрола на патничкиот соо-

браќај преку државната граница се формираат за 
непосредно вршење контрола на патничкиот соо-
браќај преку државната граница. 

Овие п о в е р е н а в а ги основа и нивните подрач-
ја ги определува Сојузниот извршен совет, на пре-
длог од сојузниот секретар за внатрешни работи. 

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
решава во втор степен по жалба против решенија 
на поверенството за контрола на патничкиот соо-
браќај преку државната граница. 

Органи па внатрешните работи во република 

Член 23 
Општинските органи на внатрешните работи ги 

вршат сите внатрешни работи, ако со закон оддел-
ни внатрешни работи не се ставени во н а д л е ж -
ност на други органи на внатрешните работи. 

Околиските органи на внатрешните работи ги 
вршат сите работи на државната безбедност, ако 
со сојузен закон одделни од тие работи не се ста-
вени во надлежност на други органи на внатрешни-
те работи. 

Член 24 
Републичкиот орган на внатрешните работи се 

грижи за извршувањето на сојузните закони и дру-
ги сојузни прописи од областа на внатрешните р а -
боти и е одговорен за извршувањето на работите 
од исклучивата надлежност на федерацијата и на 
работите од интерес за целата земја и кога тие ра-
боти ги вршат други органи на внатрешните рабо-
ти во републиката. 

Републичкиот орган на внатрешните работи не-
посредно го обезбедува извршувањето на сојузните 
закони и други сојузни прописи во внатрешните ра -
боти од исклучива надлежност на федерацијата и во 
работите од интерес за целата земја, ако и додека 
другите органи на внатрешните работи во републи-
ката не ги извршуваат тие прописи. 

Член 25 
Околискиот орган на внатрешните работи се 

грижи за извршувањето на сојузните закони и дру-
ги сојузни прописи од областа на внатрешните ра -
боти и е одговорен за извршувањето на внатрешни-
те работи од исклучивата надлежност на федераци-
јата и на работите од интерес за целата земја и ко-
га тие работи ги вршат општинските органи на 
внатрешните работи. 

Околискиот орган на внатрешните работи не-
посредно го обезбедува извршувањето на сојузните 
закони и други сојузни прописи, ако и додека оп-
штинските органи на внатрешните работи не ги из -
вршуваат тие прописи. 

Член 26 
Околискиот орган на внатрешните работи не-

посредно ги врши и внатрешните работи од исклу-
чивата надлежност на федерацијата и работите од 
интерес за целата земја што спаѓаат во надлеж-
ност на општинскиот орган на внатрешните работи, 
ако треба да се преземаат дејствија на територијата 
на две или повеќе општини, или ако се во прашање 
особено сложени работи од интерес за повеќе оп-
штини. 

Член 27 
Собранието на општината или собранијата на 

пг-век е општини можат, во спогодба со старешина-
та на републичкиот срган па внатрешните работи, а 
по претходно прибавено мислења на сојузниот се-
кретар за внатрешни работи, да се спогодат со со-
бранието на околијата околискиот орган на внатре-
шните работи да врши одделни внатрешни работи од 
исклучивата надлежност ма федерацијата , што ct 

во надлежност на општинскиот орган на внатреш-
ните работи 

Собранието на општината или собранијата на 
повеќе општини можат да се спогодат со собрание-
то на околината одделни внатрешни работи од ин-
терес за целата земја што се во надлежност на оп-
штинскиот орган на внатрешните работи да ги врши 
околискиот орган на внатрешните работи, ако со 
тоа се создаваат поповолни услови за вршење на 
тие работи. 

Околискиот орган на внатрешните работи е дол-
жен за извршувањето на работите од ст. 1 и 2 на 
овој член да ги известува општинските собранија 
и во вршењето на тие работи да се придржува кон 
општите насоки на политичко-извршните органи 
на општината 

Член 28 
Околискиот орган на внатрешните работи ре-

шава во втор степен по жалбата против решението 
на општинскиот орган на внатрешните работи до-
несено во прв степен. 

Околискиот орган на внатрешните работи реша-
ва во прв степен само кога е тоа со закон опре-
делено. 

Член 29 
Работата на околискиот орган на внатрешните 

работи ја раководи и за неговата работа одговара 
старешината, кого го назначува и го разрешува од 
должност околиското собрание на предлог на старе-
шината на републичкиот орган на внатрешните ра -
боти и врз основа на мислење на комисијата на о-
колиското собрание за избори и именувања. 

Член 30 
Во републиката односно автономната покраина 

во која нема околии, со републички закон се опре-
делува органот на внатрешните работо во репуб-
ликата односно автономната покраина што ги врши 
внатрешните работи кои со сојузен закон се ставе-
ни во надлежност на околискиот орган на внатре-
шните работи, ако за одделни внатрешни работи 
од исклучивата надлежност на федерацијата не е 
определено поинаку. 

Член 31 
Собранието на општината може, во спогодба со 

старешината на републичкиот орган на внатрешни-
те работи, а по претходно прибавено мислење на 
сојузниот секретар за внатрешни работи, да од-
лучи определени работи на државната безбедност 
на територијата на општината да врши општински-
от орган на внатрешните работи. 

Член 32 
Собранијата на две или повеќе соседни општи-

ни во иста околија можат спогодбено да организи-
раат заедничко вршење на определени внатрешни 
работи од исклучивата надлежност на федерација -
та или на работи од интерес за целата земја и да 
основат затвори за потребите на тие општини ако 
со тоа се создаваат поповолни услови за вршење па 
внатрешните работи од надлежноста на општин-
ските органи на внатрешните работи. 

Одлуката на општинските собранија за органи-
зирање заедничко вршење на внатрешните работи 
од исклучивата надлежност па федерацијата или на 
работите од интерес за целата земја се донесува 
по претходно прибавено мислење на старешината 
на републичкиот орган на внатрешните работи 

Член 23 
Работата па општинскиот орган па внатрешните 

работи ја раководи и за неговата робота одговара 
старешината, кого го назначува и го разрешува 
од должност општинското собрание на предлог од 
старешината на републичкиот орган на внатрешни-
те работи и врз основа на миеле}be на комисијата 
на општинското собрание за избери v именувања. 
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3. Посебни служби 

Член 34 
За вршење внатрешните работи од исклучивата 

надлежност на федерацијата и на работите од ин-
терес за целата земја во сите органи на внатреш-
ните работи постојат, како посебни служби, 
служба за сузбивање на криминалитетот и слу-
жба на милиција, а во Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи и во републичките, покраински-
те и околиските органи на внатрешните работи — 
и служба на државната безбедност. 

Ако собранието на општината, во смисла на 
членот 31 од овој закон, донесло одлука работите 
на државната безбедност да се вршат во општина-
та, во општинскиот орган на внатрешните работи 
се формира и служба на државната безбедност ка -
ко посебна служба. 

Член 35 
Работите на службата на државната безбедност 

опфаќаат управни и други работи со цел за спре-
чување и отстранување на дејностите насочени про-
тив поредокот утврден со Уставот. 

Член 36 
Работи на службата за сузбивање на кримина-

литетот се: 
1) спречување и откривање на кривични дела 

и пронаоѓање и ф а ќ а њ е на сторители на кривични 
дела; 

2) криминалистички истражувања и вештачења; 
3) у к а ж у в а њ е помош на надлежните органи за-

ради откривање стопански престапи и прекршоци; 
4) преземање на други мерки и дејствија, непо-

средно и во соработка со други органи, со цел за 
сузбивање на криминалитетот. 

Член 37 
Службата на милицијата непосредно: 
1) го одржува јавниот ред и мир; 
2) го штити животот и личната сигурност на 

луѓето; 
3) го обезбедува извршувањето на прописите за 

безбедноста на сообраќајот; 
4) го спречува извршувањето на кривични де-

ла, ги открива кривичните дела и ги ф а ќ а сторите-
лите на кривични дела; 

5) укажува неопходна помош заради отстрану-
вање на последиците во случај на општа опасност 
предизвикана со елементарни несреќи, епидемии и 
слично; 

6) го обезбедува извршувањето и на другите 
внатрешни работи, како и на работите од н а д л е ж -
носта на други органи и организации кога е тоа со 
закон и дпуги прописи определено. 

Службениците на милицијата носат пропишана 
униформа и се вооружени. 

В р т е њ е т о на работите од ставот 1 на овој член 
може само со сојузен закон да и се довери и на дру-
га посебна служба. 

Член 38 
Републичкиот орган на внатрешните работи се 

грижи за пополнувањето на кадрите на милиција -
та, за стручното усовршување на службениците на 
милицијата, за унапредувањето на службата на ми-
лицијата, за нејзиното снабдување со униформа, о-
р у ж ј е и опрема и ги врши другите права и долж-
ности определени со републички прописи спрема ор 
тапите на внатрешните работи во републиката што 
ги Ег.тиат работите на службата на милицијата. 

Старешината на републичкиот орган на внатре-
шните работи ја пропишува внатрешната организа-
ција на службата на милицијата во органите на 
внатрешните работи во републиката. 

Член 39 
Вкупниот број на службениците на милицијата 

во републиката го утврдува републичкиот извршен 

совет, на предлог од старешината на републичкиот 
орган на внатрешните работи. 

Вкупниот број на службениците на милицијата 
во општината го определува старешината на 'репуб-
личкиот орган на внатрешните работи, во соглас-
ност со општинското собрание. 

Член 40 
Сојузниот секретар за внатрешни работи доне-

сува прописи за вршењето на службата на милици-
јата, за вооружувањето, опремата и за униформата 
на службениците на милицијата . 

За обезбедување на извршувањето на работите 
што непосредно ги в р ш и Сојузниот секретаријат 
за внатрешни работи, сојузниот секретар за внат-
решни работи може да формира посебни единици 
на милицијата. 

Член 41 
Кога интересите на јавниот поредок или на о-

држувањето на јавниот ред и мир од значење за 
целата земја го бараат тоа, сојузниот секретар за 
внатрешни работи може да им издаде наредба на 
органите на внатрешните работи во републиката 
за извршување на определени работи од страна на 
службата на милицијата, и може од службениците 
на милицијата на органите на внатрешните работи 
во републиката да формира единица на милици-
јата за извршување на определена задача. 

Старешината на единицата на милицијата од 
ставот 1 на овој член го определува сојузниот се-
кретар за внатрешни работи. 

Старешината на оваа единица на милицијата 
му е одговорен на сојузниот секретар за внатрешни 
работи за извршувањето на задачата што и е до-
верена на таа единица. 

III. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА ОРГАНИТЕ НА 
В Н А Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И 

Член 42 
Органите на внатрешните работи се должни да 

соработуваат меѓусебно и едни на другите да им 
у к а ж у в а а т стручна и друга помош 

Член 43 
Органите на внатрешните работи во република-

та се должни да водат пропишана статистика и е -
виденција и да го известуваат Сојузниот секрета-
ри јат за внатрешни работи за извршувањето на со-
јузните закони и други сојузни прописи од областа 
на внатрешните работи како и на тој секретаријат, 
на негово барање, да му доставуваат податоци по-
требни за неговата работа. 

Член 44 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 

врши надзор над применувањето на сојузните про-
писи од страна на републичкиот орган на внатреш-
ните работи во внатрешните работи од исклучи-
вата надлежност на федерацијата и во работите од 
интерес за целата земја 

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
врши надзор над применувањето на сојузните про-
писи од страна на околиските и општинските ор-
гани на внатрешните работи преку републичкиот 
орган на внатрешните работи, а може да го врши 
тој надзор и непосредно. 

Член 45 
Во вршењето на работите од својата н а д л е ж -

ност Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
општи со републичките органи на внатрешните р а -
боти непосредно, а со другите органи на внатреш-
ните работи во републиката — преку републичкиот 
орган на внатрешните работи. 

Во внатрешните работи од исклучивата н а д л е ж -
ност на федерацијата и во работите од интерес за 
целата земја, како и во другите случаи предви-
дени со сојузен закон, Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи може и непосредно да општи со 
покраинските, околиските и општинските органи на 
внатрешните работи. 
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Член 46 
Во внатрешните работи од исклучивата надле-

жност на федерацијата Сојузниот секретаријат 
з а внатрешни работи ги има спрема органите на 
внатрешните работи во републиката, покра ј права-
та и должностите предвидени со општите прописи 
за државната управа, и следните права и д о л ж -
ности: 

1) да издава задолжителни инструкции за нив-
ната работа; 

2) да издава наредби за извршување на опреде-
лена работа и за начинот за извршување на таа 
работа; 

3) да определи тие органи /Да извршат опреде-
лена работа од неговата надлежност; 

4) да преземе одделни предмети или работи од 
нивната надлежност, и по нив непосредно да води 
постапка; 

5) да дава согласност на актите за систематиза-
ција на работните места во организационите еди-
ници што вршат работи од исклучивата н а д л е ж -
ност на федерацијата. ~ 

Член 47 
Во внатрешните работи од^ исклучивата надле-

жност на федерацијата сојузниов секретар за вна-
трешни работи може да запре извршување на про-
писи и други општи акти на органите на внатреш-
ните работи во републиката, што се во спротивност 
со сојузен закон-или со друг сојузен пропис донесен 
врз основа на закон. 

Член 48 
Функционерот кој во републичкиот орган на 

внатрешните работи ги раководи работите на др-
жавната безбедност се назначува по претходно при-
бавено мислење на сојузниот секретар за внатреш-
ни работи. 

Член 49 
Во внатрешните работи од интерес за целата 

земја Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
ги има спрема органите на внатрешните работи во 
републиката и следните права и должности: 

1) да издава задолжителни инструкции за ни-
вната работа; 

2) во изви два и во истражна постапка да може 
да презема дејствија ако се во прашање случаи од 
меѓународно значење, или гГко е потребно да се пре-
земат одделни дејствија на териториите на две или 
повеќе републики, или ако се во прашање особено 
сложени случаи од интерес за федерацијата . 

Во Сојузниот секретаријат за внатрешни рабо-
ти можат непосредно, да се вршат посложени кри-
минал истичко-технички вештачења. 

ЧлеЅ 50 
Сојузниот секретар за внатрешни работи може 

да определи одделни внатрешни работи од исклу-
чивата надлежност на федерацијата или од инте-
рес за целата земја непосредно да се вршат во Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работи, ако се 
во прашање работи од меѓународно значење или 
работи во кои одделени дејствија треба да пре-
земат на териториите на две или повеќе републики, 
или ако се во прашање особено сложени ' работи од 
интерес за федерацијата . 

Член 51 
Републичкиот орган на внатрешните работи вр -

ши надзор над применувањето на сојузните пропи-
си од страна на околиските и општинските органи 
на внатрешните "работи. 

v Правата и должностите на Сојузниот секрета-
ријат за внатрешни работи од чл. 46 и 49 став 1 точ-
ка 1 на овој закон ги има и републичкиот орган на 
внатрешните работи спрема околискиот односно 
општинскиот орган на внатрешните работи во в н а -
трешните работи од исклучивата надлежност на ф е -
дерацијата и во работите од интерес за целата зе-
мја . ~ -1 

Републичкиот орган на внатрешните работи ги 
има спрема околискиот и општинскиот оргдн на 
внатрешните работи и правата од членот 49 став 1 
точка 2 на овој закон, ако се во прашање предмети 
од меѓународно значење или ако е потребно да се 
преземат одделни дејствија на териториите на две 
или повеќе околии, или ако се во прашање особено 
сложени случаи од интерес за републиката и феде -
рацијата . 

Член 52 
Околискиот oprari на внатрешните работи врши 

надзор над применувањето на сојузните прописи 
од страна на општинските органи на внатрешните 
работи. 

Во внатрешните работи од исклучивата надле-
жност на федерацијата и во работите од интерес 
за целата земја околискиот орган на внатрешните 
работи ги има спрема општинскиот орган на внат-
решните работи, покра ј правата и должностите пре-
двидени со општите прописи за државната управа, 
и следните права и должности: 

1) да издава задолжителни инструкции; 
2) во работите од исклучивата надлежност на 

федерацијата да издава наредби за извршување на 
определена работа и за начинот за извршување на 
таа работа; 

3) да определи општинскиот орган на- внатреш-
ните работи да изврши определена работа од него-
вата надлежност; 

4) да преземе одделни предмети или работи од 
надлежноста на општинскиот орган на внатрешни-
те работи и по нив непосредно да ја води п о с т а н - ' 
ката. 

Член 53 
Ако прописите на одделни органи на внатреш-

ните работи во внатрешните работи од исклучива-
та надлежност на федерацијата и во работите од 
интерес за целата земја — се во спротивност, до од-
луката на надлежниот орган ќе се применува про-
писот на органот на внатрешните работи од поши-
роката општествено-политичка заедница. 

IV. Д О Л Ж Н О С Т И И ОВЛАСТУВАЊА ВО 
В Р Ш Е Њ Е Т О НА С Л У Ж Б А Т А 

Член 54 
Заради законито и успешно извршуваше на р а -

ботите од својата надлежност органите на внатре - , 
шиите работи се должни да преземаат мерки за кои 
со закон и други прописи се овластени. 

Член 55 
Определени службеници на органите на внатре-

шните работи се должни работите за одржување на 
јавниот ред и мир, за заштита на животот и лич-
ната сигурност на луѓето, за спречување на извр-
шување кривични дела и ф а ќ а њ е на нивните сто-
рители да ги вршат во^ секоја прилика, без оглед 
на тоа дали се наоѓаат на службена должност и 
дали им е тоа ставено во задача (овластени с л у ж -
беници). 

К а к о овластени службеници на органите на 
внатрешните работи во смисла на овој закон, се 
сметаат службениците што работат на работите на 
службата на милицијата, на службата на д р ж а в н а -
та безбедност, на службата за сузбивање на крими-
налитетот, како и службениците на поверенствата 
за контрола на патничкиот сообраќај преку д р ж а -
вната граница. 

Сојузниот секретар за внатрешни работи ќе оп-
редели кои службеници во другите служби на Соју-
зниот секретаријат за внатрешни работи и во ор-
ганите и установите што вршат определени внат-
решни работи а непосредно му се подредени- на Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работи, се сме-
таат за овластени службеници. 

Старешината на републичкиот оргац на внатре-
шните работи ќ е определи кои службеници во ор-
ганите на внатрешните работи во републиката, ос-
вен службениците од ставот 2 на овој член, се сме-
таат за овластени службеници. 
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На овластените службеници им се издава посе-
бна легитимација. Поблиски прописи за посебната 
легитимација на овластените службеници донесува 
сојузниот секретар за внатрешни работи. 7 

Член 56 
Кога постои основано сомневање дека е извр-

шено кривично дело за к о е се гони по службена 
должност или по предлог на оштетениот, овласте-
ните службеници се должни да преземат потребни 
мерки да се пронајде и да се фати сторителот на 
кривичното дело, да се откријат и обезбедат трагите 
на кривичното дело и предметите што можат да 
послужат како доказ, како и да се соберат сите и з ' 
вестувања што би можеле да бидат од .корист, за 
успешно водење на кривичната постапка. 

Член 57 
Во вршењето на работите од надлежноста ,на 

органите на внатрешните работи во случаите пред-
видени со закон, овластените службеници имаат 
право да легитимираат граѓани и да ги приведат. 

Право за легитимирање граѓани имаат и припа-
дниците на воената полиција и други овластени во-
ени лица, кога се повикани да им у к а ж а т помош на 
овластените службеници, кога вршат служба за о-
безбедување на јавни места врз основа на воените 
прописи, како и кога пронаоѓаат и ф а ќ а а т изврши-
тели на кривични дела во поглед на кои се над-
лежни воените судови. 

Член 58 
Без решение донесено врз основа на закон, ов-

ластените службеници не смеат да влезат во туѓ 
стан или други простории ниту да вршат во нив 
претресување против волјата на нивниот држател, 
освен во случаите предвидени со закон. 

Овластените службеници можат да влезат во 
туѓ стан или простории без решение за претресува-
ње и да вршат претресување без присуство на све-
доци, ако е тоа неопходно заради непосредно ф а ќ а -
њ е на сторителите на кривично дело или за безбед-
ност на луѓето и имотот, или ако е очигледно дека 
поинаку не би можеле да се обезбедат докази во 
кривичната постапка. 

Овластените службеници можат без решение 
за претресување и без присуство на сведоци, да из -
вршат претресување на лица при извршување на 
решение за приведување или при лишување од 
слобода, ако постои сомневање дека односното ли-
ца поседува оружје или орудие за напад. 

Претресување на лица под условите од ставот 
3 на овој член може да се изврши и кога треба да 
се одземат предмети што можат да послужат како 
доказ во кривичната или административно-казнена-
та постапка, а постои сомневање дека лицето што 
се спроведува ќе ги отфрли, сокрие или уништи тие 
предмети. 

За одземено оружје , орудие за напад или пред-
мети што можат да послужат како доказ во криви-
чната или административно-казнената постапка мо-
ра веднаш да се издаде потврда. 

Член 59 
Кога овластените службеници вршат службени 

работи во граѓанска облека тие се должни да се ле-
гитимираат претходно. 

Член 60 
Овластените службеници имаат право да при-

творат лица само во случаите предвидени во кри-
вичната постапка, а да задржат лице само во слу-
чаите предвидени во административно-казнената 
постапка. 

Покра ј правото да притворат односно да задр-
ж а т лица во случаите од ставот ^ на овој член, овла-
стените службеници имаат право да з адржат и лице 
што го нарушува или го загрозува јавниот ред и 
мир, ако воспоставањето на јавниот ред и мир или 
отстранувањето на загрозувањето не може да се по-
стигне на друг начин. Ова задржување може да 
трае до предавањето односното лице на органот на-

длежен за гоњење, а најдолго 24 часа. Ако з а д р ж у -
вањето е извршено надвор од седиштето на органот 
надлежен за гонење, задржаното лице мора најитно 
да се спроведе до тој орган. Во рокот од 24 часа не 
се смета времето потребно за спроведување на з а -

д р ж а н о т о лице до седиштето на органот надлежен 
за гонење. N 

Член 61 
- Овластените службеници кога вршат служба на 

средствата на јавниот сообраќај имаат право на бе-
сплатен превоз со тие средства и на осигурувањето 
што го имаат патниците што го плаќаат превозот. 

Во случаите од ставот 1 на овој член работната 
организација нема право на надоместок за извршен „ 
превоз на овластените службеници и ги поднесува 
трошоците на нивното осигурување. 

Член 62 
Заради ф а ќ а њ е на извршителот на кривично 

дело што непосредно го гонат како и заради преве-
зување до најблиската здравствена установа на 
жртвата на кривичното дело, елементарна Несре-
ќа или несреќен елу чај , овластените службеници 
имаат право да се послужат со првото сообраќајно 
средство и средство за врска до кое можат да до-
јдат ако тоа не можат на друг начин д а т о извр-
шат. За употребата на сообраќајното средство и 
средството за врска овластениот службеник ќе му 
издаде потврда на држателот на сообраќајното 
средство или на средството за врска. 

Држателот на сообраќајното средство или на 
средството за врска има Право на надоместок на 
фактичната штета предизвикана со употребата на 
сообраќајното средство или средството за врска. 
Надоместокот на штетата паѓа на товар на опште-
ствено-политичката заедница на која и припаѓа 
органот на внатрешните работи чии работи ги вр-
шел службеникот што го употребил превозното 
средство или средството за врска. 

Барањето за надоместок на штетата му се под-
несува на органот на внатрешните работи "чии рабо-
ти ги вршел службеникот што ја предизвикал ште-
тата. Ако тој орган во рок од 30 дена од денот на 
настанатата штета не постапи по барањето, д р ж а т е -
лот на сообраќајното средство или на средството за 
врска може да го остварува своето право според 
општите прописи. 

Член 63 
Овластените службеници се должни да носат ог-

нено оружје и други средства на вооружување и оп-
рема според правилата на службата. 

Член 64 
За да совладат отпор на лице што го нарушува 

редот и мирот или што треба да го приведат, задр-
ж а т или притворан како и да одбијат напад врз 
себе или друго лице или објект што го обезбеду-
ваат, овластените службеници имаат право да упо-
требат ф и з и ч к а сила, гумена палка и други сред-
ства предвидени со правилата на службата. 

Член 65 
Овластените службеници при вршењето на слу-

жбените работи смеат да употребат огнено о р у ж ј е 
само ако поинаку не можат: 

1) да го заштитат животот на луѓето; 
2) да го совладаат насилниот противправен от-

пор со кој се сретнати; 
3) да спречат бегство на лице затечено во врше-

ње кривично дело за кое се гони по службена дол-
жност или на лице за кое е издаден налог за л и ш у -
вање од слобода поради извршување такво криви-
чно дело; 

4) да спречат бегство на полнолетно лице ли -
шено од слобода што им е доверено на ч у в а л е ; 

5) да одбијат од себе непосреден физички на-
пад, како и да спречат обид за напад со кој се 
загрозува нивниот живот; 

6) да одбијат напад врз објект што им е дове-
рен на чување или врз имот од поголема вредност. 
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Во случаите од ставот 1 на овој член овласте-
ните службеници ќе употребат огнено о р у ж ј е само 
ако со употреба на ф и з и ч к а сила, гумена палка или 
други средства предвидени со правилата на с л у ж -
бата не можат да обезбедат извршување на слу-
жбената работа. 

Пред употребата на огненото о р у ж ј е овласте-
ните службеници се должни да го предупредат за 
тоа лицето спрема кое имаат намера да го употре-
бат и да го заплашат со пукање во ваздух, ако во 
дадениот случај тоа е можно. 

При употребата на огнено оружје овластените 
службеници се должни да го чуваат животот на 
други луѓе. 

Овластените службеници што вршат служба под 
раководство на старешина, смеат да го употребат 
оружјето само по наредба на старешината. Наредба 
за употреба на оружје старешината може да изда-
де само во случаите и под условите предвидени во 
ст. 1 и 2 на овој член. 

Поблиски прописи за употребата на огнено ору-
жје , гумена палка и други средства на вооружу-
вањето и опремата донесува сојузниот секретар 
за внатрешни работи. 

Член бб 
Ако физичката сила, гумена палка, огненото о-

р у ж ј е и други средства на вооружуваењто и опре-
мата се употребени во границите на овластувањата 
од чл. 64 и 65 на овој закон, исклучена е против-
правноста на делото. 

Употребата на физичка сила, гумена палка , 
огнено оружје и други средства на вооружувањето 
и опремата противно на правилата за вршење на 
службата, повлекува дисциплинска одговорност. 

Овластениот службеник кој при употребата на 
физичка сила, гумена палка, огнено о р у ж ј е и дру-
ги средства на вооружувањето и опремата грубо ги 
пречекорил овластувањата од чл. 64 и 65 на овој 
закон, подлежи и на кривична одговорност. 

Против овластениот службеник против кој во 
смисла на одредбата на ставот 3 од овој член е по-
ведена кривична постапка, може во текот на поста-
пката да се определи притвор односно истражен 
затвор само во случаите на очигледна злоупотреба 
на овластувањата од чл. 64 и 65 на овој закон. 

Член 67 
Овластувањата што според овој закон ги имаат 

овластените службеници, ги имаат и службениците 
на стража на казнено-поправиите установи кога о-
безбедуваат казнено-поправна установа или чуваат 
лица лишени од слобода. 

V. С Л У Ж Б Е Н И Ц И И Р А Б О Т Н И Ц И 
Член 68 

Работните односи и одговорноста на службени-
ците и работниците во органите на внатрешните 
работи се уредуваат со општите прописи, доколку 
со овој закон не е определено поинаку. 

1. Засновање на работниот однос 
Член 69 

Приемот на службеници и работници во орга-
ните на внатрешните работи се врши според општи-
те прописи, врз основа на конкурс. 

За определени работни места во органите на 
внатрешните работи приемот на службеници и р а -
ботници може да се врши и без конкурс. 

Работните места што можат да се пополнуваат 
без конкурс во Сојузниот секретаријат за внатреш-
ни работи и во организационите единици што вр -
шат работи на државна безбедност во органите на 
внатрешните работи во републиката, ги определува 
сојузниот секретар за внатрешни работи. 

Член 70 
Во органите на внатрешните работи може да 

биде примено лице што ги исполнува следните ус -
лови: 

1) да е југословенски држав ј анин ; 
2) да е полнолетно; 
3) да не се води против него кривична постапка; 
4) да е способно за вршење на службата на 

внатрешните работи и да има соодветна стручна 
спрема. 

За прием на лица во одделни служби односно 
на определени работни места во органите на внат-
решните работи сојузниот секретар за внатрешни 
работи може да пропише и други услови. 

Член 71 
Во органите на внатрешните работи не може да 

се прими лице осудено за кривично дело против 
народот и државата или против човечноста и ме-
ѓународното право, за кривично дело против слу-
жбената должност извршено со смисленост или за 
кривично дело извршено од користољубје. 

Во органите на внатрешните работи нема да се 
прими ни лице осудено за друго кривично дело или 
казнето за прекршок сторен од материјална заин-
тересираност или за потежок прекршок против ј а в -
ниот ред и мир, што го прави неподобен за вршење 
на службата на внатрешните работи. 

На службеник или работник на органите на вна-
трешните работи кој е осуден за кое и да е криви-
чно дело од ставот 1 на овој член му престанува 
работниот однос со денот на правносилноста на пре-
судата. 

2. Звања и чинови 

Член 72 
Службениците на милицијата се распоредуваат 

во следните звања и чинови: милиционер, водник, 
постар водник, потпоручник, поручник, капетан, 
капетан прва класа, мајор, потполковник, полков-
ник и генерал на милиција . 

Службениците на милицијата се еднообразно 
униформирани. 

Член 73 
Службениците на стража на казнено-поправпи-

те установи се распоредуваат во следните звања: 
стражар, постар стражар, надзорник на стража и 
заповедник на стража. 

Член 74 
Унапредувањето во звања и чинови на службе-

ници на милицијата односно на стражата на казне-
но-поправните установи се врши според времето 
поминато во служба, стручната и школската спрема 
и покажаниот успех во вршењето на службата. 

Поблиски прописи за условите за унапредува-
ње во звања и чинови од чл. 72 и 73 на овој за -
кон донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 75 
Унапредувањето на службеници во звања и 

чинови во Сојузниот секретаријат за внатрешни ра-
боти и органите и установите што на него непосред-
но му се подредени, го врши сојузниот секретар за 
внатрешни работи. 

Сојузниот извршен совет го назначува генера-
лот на милиција во Сојузниот секретаријат за вна -
трешни работи на предлог од сојузниот секретар за 
внатрешни работи. 

Унапредувањето на службеници на органите на 
внатрешните работи во републиката во звања и чи-
нови го врши старешината на републичкиот орган 
на вантрашните работи. 

Републичкиот извршен совет го назначува ге-
нералот на милиција во републичкиот орган за вна-
трешни работи на предлог од старешината на репу-
бличкиот орган на внатрешните работи. 

Член 76 
За службениците на органите на внатрешните 

работи што носат униформа а немаат чинови и з в а -
ња, можат да се воведуваат функционални ознаки. 
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Поблиски прописи за функционалните ознаки 
донесува сојузниот секретар за внатрешни работи. 

Член 77 
Решенијата за работните односи на службени-

ците на Сојузниот секретаријат за внатрешни р а -
б о т и и на органите и установите што му се непо-
средно подредени ги донесува сојузниот секретар 
за внатрешни работи. 

3. Стручно образование 
Член 78 

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и 
републичките органи за внатрешни работи се дол-
жни да се грижат за стручното оспособување и у -
совршување на службениците на органите на вна-
трешните работи. 

Член 79 
За стручното образоование иа службениците на 

органите на внатрешните работи можат да се ос-
новаат посебни училишта и да се формираат курсе-
ви и семинари. 

Училиштата за стручно образование за службе-
ниците на органите на внатрешните работи се осно-
ваат со закон, со кој се определуваат рангот и пра-
вецот на училиштето, траењето на школувањето и 
условите за прием на слушатели. 

Член 80 
Програмата и планот на наставата во училиш-

тата и на курсевите за предметите по службата на 
државната безбедност ги одобрува сојз^зниот секре-
тар за .внатрешни работи. 

Член 81 
За време на посетувањето на стручните учили-

шта и курсеви службениците на органите на внат-
решните работи имаат право на надоместок во ви-
сочина на личниот доход што би им припаѓал спо-
ред прописите за расподелба на личниот доход, к а -
ко и сите други права од работниот однос и социјал-
ното осигурување што ги имаат службениците на 
органите на внатрешните работи. 

Член 82 
Службеник на органите на внатрешни работо 

што посетувал стручно училиште и за времето на 
школувањето ги користел правата од членот 81 на 
овој закон, е должен по завршеното школување да 
помине на работа во органот на внатрешните рабо-
ти чиј службеник е тој на јмалку двапати онолку 
време колку што минал на школување. 

Ако службеникот не ја исполни обврската од 
ставот 1 на овој член, тој е должен да ги надомес-
ти трошоците на школувањето, 

4. Посебни должности 
Член 83 

При вршењето на доверената службена работа, 
службеникот или работникот на органот на внатре-
шните работи смее да ја напушти доверената ра -
бота само заради неопходно извршување на п о в а ж -
на службена работа. 

Кога интересот на службата го бара тоа, с л у ж -
беникот или работникот е должен да ја изврши 
службената работа и вон работното време. Надоме-
стокот за прекувремената работа на определени 
службеници и работници може да се утврди и во 
паушален износ. 

Член 84 
Овластените службеници од членот 55 на овој 

закон се должни да ја извршат службената работа 
и кога извршувањето на службената работа е свр-
зана со опасност по животот. 

Член 85 
Службениците и работниците на органите на 

внатрешните работи се должни да ги извршуваат 

сите наредби на претпоставените старешини изда-
дени заради в р ш е њ е на службата, освен оние со 
кои се наредува извршување на дејствие што прет-
ставува кривично дело. 

Ако по наредба на старешината службеникот 
или работникот извршил дејствие што претставува 
кривично дело, одговорни се и старешината и слу-
жбеникот односно работникот. 

Член 86 
Службениците и работниците на органите на 

внатрешните работи се должни да ја чуваат с л у ж -
бената тајна. 

Службениците и работниците се должни да ја 
чуваат службената та јна и по престанокот на слу-
жбата . 

Член 87 
К а к о службена тајна, во смисла на овој закон, 

се сметаат: 
1) податоците и документите што се однесуваат 

на работата на службата на д р ж а в н а т а безбедност; 
2) податоците за внатрешната организација на 

службата на државната безбедност и за системати-
зацијата на работните места во организационите 
единици што вршат работи на државната безбедност; 

3) извештаите, статистичките и други податоци 
и евиденции наменети за интерна употреба на ор-
ганите на внатрешните работи; 

4) податоците и известувањата за мерките и 
дејствијата што ги п о д г о т в у в а а т органите на вна-
трешните работи; 

5) нацртите на прописи, извештаите и други по-
датоци од областа на внатрешните работи што се 
подготвуваат за собранијата на општествено-по-
литичките заедници и нивните политичко-извршни 
органи, ако со акт на тие органи или од страна на 
старешината на органот на внатрешните работи се 
назначени како службена та јна ; 

6) податоците и документите назначени како 
службена та јна во други државни органи и во ра-
ботни и други организации што вршат јавни ов-
ластувања; 

7) други податоци и документи чие соопштува-
ње на неовластено лице би можело да го осуети из -
вршувањето на службената работа или би било од 
штета по општиот интерес или интересот на поеди-
нец. 

Член 88 
Сојузниот секретар за внатрешни работи доне-

сува поблиски прописи за чз^вање на службена 
та јна и за чување и користење на архивските ма-
теријали и документи што претставуваат службена 
тајна во органите на внатрешните работи. 

Член 89 
Старешината надлежен за назначување може 

да ослободи службеник или работник од должно-
ста да ја чува службената та јна само ако тоа го 
бара потребата на судската постапка. 

По престанокот на службата ослободување од 
должноста да ја чува службената та јна може да 
даде и старешината на органот во чи ја надлежност 
спаѓа работата на ко ја се однесува та јната . 

Ослободување од должноста да се чува с л у ж -
бената та јна која се однесува на работите од исклу-
чива надлежност на федераци јата може да даде 
само сојузниот секретар за внатрешни работи. 

5. Одговорност 
Член 90 

За кривичните дела што ќе ги сторат во врше-
њето на службената должност службениците и р а -
ботниците на органите на внатрешните работи од-
говараат пред судовите од општа надлежност според 
општите прописи. - . 

Член 91 
За дисциплинските н е у р е д н о с т на службени-

ците и работниците на органите на внатрешните 
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работи решава старешината на органот, а за дис-
циплинските н е у р е д н о с т на службениците и рабо-
тниците на милицијата — старешината на органи^ 
зационата единица на милицијата. 

За дисциплинските неуредности на старешина-
та на општинскиот орган на внатрешните работи 
решава старешината на околискиот орган на внат-
решните работи, а за дисциплинските неуредности 
на старешината на околискиот орган на внатреш-
ните работи — старешината на републичкиот орган 
на внатрешните работи. 

Против решението за казна за дисциплинска 
неуредност може да му се из јави жалба непосредно 
на повисокиот старешина односно на старешината 
на непосредно повисокиот орган на внатрешните 
работи. 

Против решението на сојузниот секретар за 
внатрешни работи или старешината на републич-
киот орган на внатрешните работи за казна за дис-
циплинска неуредност може да му се из јави жалба 
на дисциплинскиот суд на Сојузниот секретаријат 
за внатрешни работи односно на дисциплинскиот 
суд на републичкиот орган на внатрешните работи 

Член 92 
За дисциплинските престапи на службениците 

и работниците на органите на внатрешните работи 
решаваат дисциплинските судови, што се основаат 
во секој орган на внатрешните работи. Решение за 
основање дисциплински суд донесува старешината 
на органот. 

Со решение на сојузниот секретар за внатреш-
ни работи можат да се ссноват дисциплински судови 
и во поверенствата за контрола на патничкиот соо-
браќај преку државната граница. 

Со решение на сојузниот секретар за внатрешни 
работи односно старешината на републичкиот орган 
на внатрешните работи можат да се обноват дисци-
плински судови и во казнено-поправни установи, 
посебни единици на милицијата и во училишта за 
стручно образование на службениците на органите 
на внатрешните работи. 

Член 93 
За дисциплинските престапи што ќе ги изврши 

старешината на општинскиот орган на внатрешни-
те работи, како и за дисциплинските престапи што 
ќе ги извршат службениците на општинскиот орган 
на внатрешните работи во вршењето на работите 
на службата на државната безбедност, е надлежен 
дисциплинскиот суд на околискиот орган на внат-
решните работи. 

За дисциплинските престапи што ќе ги изврши 
старешината на околискиот орган на внатрешните 
работи и старешината на организационите единици 
што вршат работи на службата на милицијата и на 
службата за сузбивање на криминалитетот, како и 
за дисциплинските престапи што ќе ги извршат 
службениците на ОКОЛИСКИОТ орган на внатрешните 
работи во вршењето на работите на службата на 
државната безбедност, е надлежен дисциплинскиот 
суд на републичкиот орган на внатрешните работи. 

Член 94 
По жалбата против одлуката на дисциплинскиот 

суд решава во втор степен дисциплинскиот суд на 
органот на внатрешните работи од пошироката 
општествено-политичка заедница, а против одлу-
ката на дисциплинскиот суд во Сојузниот секрета-
ријат за внатрешни работи решава сојузниот виши 
дисциплински суд. 

По жалбата против одлуката на дисциплински-
от суд од членот 92 ст. 2 и 3 на овој закон решава 
во втор степен дисциплинскиот суд на Сојузниот се-
кретаријат за внатрешни работи односно дисци-
плинскиот суд на републичкиот орган на внатреш-
ните работи. 

Член 95 
Старешината на републичкиот орган на внатре-

шните работи може да поднесе барање за поведу-
вање дисциплинска постапка против службеник на 

околискиот или општинскиот орган на внатрешните 
работи, ако надлежниот старешина не повел пос-
тапка. Ова барање може да го поднесе старешина-
та на околискиот орган на внатрешните работи во 
поглед на службеник на општинскиот орган на вна-
трешните работи. 

Сојузниот секретар за внатрешни работи може 
да предложи поведување дисциплинска постапка 
против службениците на органот на внатрешните 
работи во републиката што вршат работи од исклу-
чивата надлежност на федерацијата . 

Член 96 
Ако дисциплинскиот суд одлучи да се исклучи 

јавноста од претресот, обвинетиот може да го бра-
ни само службеник или работник на органот на вна-
трешните работи што обвинетиот ќе го одбере за 
бранител. 

6. Погреб и парична помош 
Член 97 

Службеник или работник на органите на вна-
трешните работи што во вршењето на задачите на 
службата на внатрешните работи или по повод вр -
шењето на такви задачи ќе го загуби животот, ќе 
се погребе на трошок на органот на внатрешните 
работи чиј службеник односно работник бил, во 
место што ќе го определи неговото семејство. 

Во случајот од ставот 1 на овој член на семеј-
ството што го из д р ж у вал загинатиот службеник 
или работник му припаѓа еднократна парична по-
мош чија височина ја определува сојузниот секре-
тар за внатрешни работи. Износот на оваа помош 
не може да биде помал од износот на вкупните при-
мања што службеникот или работникот ги остварил 
во службата за последните 6 месеци, ниту поголем 
од вкупните примања остварени за последната го-
дина. Оваа помош се исплатува од средствата на 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи. 

Со одредбите на ст. 1 и 2 од овој член не се 
засегува во правата на службениците и работници-
те предвидени со прописите за социјалното осигуру-
вање. 

VI. ПРАВНА И ДРУГА ПОМОШ И СОРАБОТКА 
СО ДРУГИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 98 
Органите на внатрешните работи се должни да 

им укажуваат правна помош на други државни ор-
гани според прописите што таква помош предвиду-
ваат. 

Органите на внатрешните работи се должни да 
им у к а ж а т правна помош и на работните и други 
организации според прописите за управната постап-
ка, кога овие организации врз основа на закон в р -
шат јавни овластувања 

Член 99 
Органите на внатрешните работи се должни да 

укажуваат помош за да се обезбеди извршување на 
работите што спаѓаат во надлежност на други др -
ж а в н и органи, ако при извршувањето на тие ра -
беди извршување на работите од членот 99 на овој 
пор може оправдано да се очекува. 

Одредбата на ставот 1 од овој член се однесува 
и на обезбедувањето извршување на управните де ј -
ствија на работните и други организации што тие 
ги вршат врз основа на јавно овластување. 

Член 100 
Барањето за у к а ж у в а њ е помош за да се обез-

беди ивршување на работите од членот 99 на овој 
закон му се поднесува, по правило, на општинскиот 
орган на внатрешните работи. 

Ако е потребно извршувањето на таква работа 
да се обезбеди на територијата на две или повеќе 
општини, околии или републики, барањето му се 
поднесува на околискиот односно републичкиот ор-< 
ган на внатрешните работи или Сојузниот секрета-* 
ри јат за внатрешни работи. 
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Старешината на органот на внатрешните работи 
на кој му е поднесено барањето за у к а ж у в а њ е по-
мош го определува начинот и средствата за у к а ж у -
вање помош. 

Член 101 
Во работите на кривично гонење органите на 

внатрешните работи се должни да постапуваат по 
барањата што судовите и јавните обвинителства 
им ги упатуваат во согласност со нивните овласту-
вања утврдени со закон. 

Барањето за укажување помош судовите и ј ав -
ните обвинителства му го упатуваат на општинскиот 
орган на внатрешните работи, а во итни случаи — 
и непосредно на службата на милицијата. 

Член 102 
Органите на внатрешните работи, инспектора-

тите и други државни органи се должни да сора-
ботуваат меѓусебно и едните на другите да им у к а -
жуваат помош, а особено во поглед на заштитата 
на општествениот имот, откривањето на кривичните 
дела, стопанските престапи и прекршоци, како и 
во поглед на пронаоѓањето и фаќањето на сторите-
лите на кривични дела. 

Ако некој од органите од ставот 1 на овој член 
во вршењето на работите од својата надлежност уз -
нае за противправно дејствије по кое за водењето 
на постапката е надлежен друг орган на управата, 
тој е должен веднаш да го извести за тоа тој орган. 

Член 103 
Кога врз основа на посебни прописи определе-

ниот орган или организација одржува ред на опре-
делио подрачје, или при користење на определени об-
јекти, или на масовни приредби, органите на внат-
решните работи се должни да соработуваат со тие 
органи и организации и да им укажуваат помош во 
одржувањето на редот. 

Органите и организициите од ставот 1 на овој 
член се должни да им укажуваат помош на орга-
ните на внатрешните работи кога тие вршат работи 
од својата надлежност на подрачјето, објектот или 
масовната приредба на која овие органи или органи-
зации го одржуваат редот. 

Член 104 
Работните и други организации можат, во со-

гласност со собранието на општината, да организи-
раат служба за обезбедување на имотот што го у-
правуваат, чии припадници би биле вооружени со 
огнено оружје (во понатамошниот текст: служба за 
обезбедување). 

Работните и други организации можат под ус-
ловите од ставот 1 на овој член да организираат 
заедничка служба за обезбедување имот. 

Работите на службата за обезбедување имот ги 
вршат чувари, а можат да ги вршат и одделни с л у ж -
беници и работници што се во работен однос со ор-
ганизацијата. 

Работните и други организации можат за пот-
ребите на службата за обезбедување имот да наба-
вуваат и да држат оружје и муниција, а лицата што 
вршат работи на службата за обезбедување имот — 
да држат и да носат оружје и муниција, според од-
редбите на Законот за набавување, држење и но-
сење на оружје . 

Лицата што вршат работи за обезбедување имот 
смеат да го употребат огненото оружје само под у -
словите од членот 65 став 1 точ. 5 и 6 на овој закон. 

Лицата што вршат работи на службата за обез-
бедување имот се должни да ги извршуваат наред-
бите што за вршење на таа служба им ги издаваат 
органите на внатрешните работи во рамките на сво-
јата надлежност. 

Поблиски прописи за организацијата и вршење-
то на службата за обезбедување имот, како и за во-
оружувањето на лицата што вршат работи на таа 
служба, донесува сојузниот секретар за внатрешни 
работи. 

VII. П Р А З Н И К НА С Л У Ж Б А Т А ЗА ВНАТРЕШНА 
Б Е З Б Е Д Н О С Т 

Член 105 
Тринаесетти мај , ден кога во 1944 година со Н а -

редбата на Врховниот командант на НОВ и ПОЈ бр. 
9 е основано Одделението за заштита на народот, 
се прогласува за празник на службата за внатреш-
на безбедност. 

На денот Тринаесетти ма ј не работат органите 
и установите што вршат работи на внатрешната 
безбедност. 

Член 106 
Се установуваат парични награди за најдобри 

работи што обработуваат теми сврзани за службата 
на внатрешната безбедност — во областа на научно-
и с т р а ж у в а ч к а ^ , книжевните, драмските и филм-
ските остварувања. 

Овие награди носат назив: „Тринаесеттомајски 
награди" и се доделуваат, по правило, секоја година 
на денот на празникот Тринаесетти мај . 

Член 107 
Паричните средства за исплата на Тринаесетто-

мајските награди се обезбедуваат во сојузниот буџет. 
Бројот на Тринаесеттомајските награди и нив-

ната височина ја утврдува сојузниот секретар за 
внатрешни работи во границите на средствата ут-
врдени со буџетот. 

Член 108 
Поблиски про-писи за начинот на доделување на 

овие награди донесува сојузниот секретар за вна-
трешни работи. 

VIII. ПРЕОДНИ И З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 
Член 109 

Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 
работи да донесе поблиски прописи: 

1) за вршењето на службата, вооружувањето и 
отпремата на овластените службеници на органите 
на внатрешните работи и службениците на пове-
ренствата за контрола на патничкиот сообраќај 
преку државната граница; 

2) за средствата и начинот на одржување на ко-
му никационите врски помеѓу Сојузниот секретари-
јат за внатрешни работи и органите на внатрешни-
те работи во републиката; 

3) за внатрешната организација на Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи и органите и ус-
тановите што врз основа на закон вршат определе-
ни внатрешни работи и непосредно му се подредени; 

4) за основните начела на организацијата на ор-
ганите на внатрешните работи во републиката з а -
ради вршење работите од исклучивата надлежност 
на федерацијата и работите од интерес за целата зе-
мја; 

5) за водењето на статистиката и евиденцијата 
и за начинот на известуваше за извршувањето на 
сојузните закони и други сојузни прописи од обла-
ста на внатрешните работи; 

6) за начинот на потрошокот и за контролата, на 
располагањето со финансиските средства во органи-
те на внатрешните работи што ги обезбедува ф е -
дерацијата. 

Член 110 1 

Работите на непосредно извршување на закони-
те и други прописи од областа на внатрешните 
работи што со досегашните прописи се ставени во 
надлежност на републичкр!те и околиските органи 
на внатрешните работи, остануваат и понатаму во 
нивната надлежност до усогласувањето на тие про-
писи со Уставот. 

Член 111 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да в а ж и Законот за органите на внат-
решните работи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 30/56) 
и одредбите на други прописи што се во спротив-
ност со одредбите на овој закон. 
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Член 112 
За непосредно извршување на законите и дру-

ги прописи од областа на внатрешните работи за 
ч;;ѕ извршување со овој закон е определена надле-
жноста на општинскиот орган на внатрешните' ра -
боти, општините се должни да го формираат овој 
оргг~т со соодветните служби до 31 март 1965 година. 

До формирањето на општинскиот орган на вна-
трешните околискиот орган на внатрешните 
рг.Г * ќе ги врши работите што со досегашните 
прописи се ставени во негова надлежност 

Започнатите работи околискиот орган на внатре-
шните работи е должен да ги заврши и по истекот 
на рокот од ставот 1 на овој член. 

Член ИЗ 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1965 

година. 

632. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 
САМОУПРАВУВАЊЕТО НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 

ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 
Се прогласува Општиот закон за самоуправува-

њето на работните луѓе во органите на управата, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 18 ноември 1964 година и на сед-
ницата на Организационо-политичкиот собор од 18 
ноември 1964 година. 

П.Р. бр. 91 
20 ноември 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

О П Ш Т З А К О Н 
ЗА САМОУПРАВУВАЊЕТО НА РАБОТНИТЕ ЛУ-

ЃЕ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 
Член 1 

Самоуправувањето на работните луѓе во орга-
ните на управата се остварува во согласност со на-
челата од овој закон. 

Член 2 
Работните луѓе во органите на управата имаат 

право и должност при остварувањето на самоупра-
вувањето да ги уредуваат внатрешните односи во 
органот, а особено во согласност со закон да одлучу-
ваат за распределба на средствата и за личните до-
ходи, да одлучуваат за внатрешната организација на 
органот, да обезбедуваат услови за свое стручно усо-
врушување, да се грижат за подобрување условите 
на работата, да уредуваат други меѓусебни одно-
си и да решаваат за прашањата на својата економ-
ска положба. 

Член 3 
Правата на самоуправувањето за прашањата од 

внатрешните односи, работните луѓе во органите на 
управата ги остваруваат со самостојно одлучување, 
со одлучување во согласност со старешината на ор-
ганот и со давање мислења и предлози на стареши-
ната на органот. 

Со прописите на општествено-политичката за -
едница, во согласност со закон и со природата на 
дејноста на органот на управата, се определува за 
кои прашања од областа на внатрешните односи ра -
ботната заедница одлучува самостојно, за кои пра-

ш а њ а одлучува во согласност со старешината на ор-
ганот на управата, односно за кои прашања старе-
шината на органот одлучува самостојно. Со тие про-
писи се определува и постапката за случај кога не 
ќе се постигне согласност помеѓу работната заед-
ница и старешината на органот. 

Правото на самоуправувањето работните луѓе го 
остваруваат со донесување општи акти како и со 
одлучување за поединечни случаи од внатрешните 
односи во органот на управата. 

Член 4 
Работната заедница во органите на управата ја 

сочинуваат сите работни луѓе што работат во орга-
нот на управата. 

Член 5 
Самоуправувањето во органите на управата ра -

ботните луѓе го остваруваат непосредно. 
Определени права на самоуправување врши со-

ветот на работната заедница кога е тоа предвидено 
со закон или со правилник на органот на управата. 

Член 6 
Со правилникот на органот на управата, во со-

гласност со закон, може да се предвиди работната 
заедница остварувањето на определени права на са-
моуправувањето да им го довери на работните луѓе 
во работните единици на органот. Со правилникот 
се утврдуваат и односите помеѓу работната заедница 
на органот на управата и работната заедница на 
работната единица. 

Член 7 
Ако работната заедница во органот на управата 

има помалку од четири члена, нејзините права и 
должности можат, во согласност со начелата од 
овој закон, да се утврдуваат со спогодба помеѓу р а -
ботната заедница и собранието на општествено-по-
литичката заедница или органот што ќе го определи 
собранието. 

Член 8 
Советот на работната заедница го избираат ра -

ботните луѓе од својата средина. 
Со закон може да се пропише старешината на 

органот на управата да биде член на советот на 
работната заедница според својата положба/ Во та-
ков случај со законот се определуваат правата и 
должностите на старешината на органот согласно со 
членот 3 став 2 од овој закон. 

Член 9 
Бројот на членовите на советот на работната за-

едница, начинот на нивното избирање и отповику-
вање и времето на кое се избираат членовите на 
советот на работната заедница се утврдуваат со 
закон. 

Член 10 
Начелата од овој закон се однесуваат и на су-

довите и јавните обвинителства, како и на струч-
ните служби на собранијата на општествено-поли-
тичките заедници и нивните органи. 

Член И 
Со прописи на општествено-политичката заедни-

ца може да се определи органите на управата на оп-
штинското односно околиското собрание да се сме-
таат како еден орган во смисла на овој закон. 

Член 12 
Начелата од овој закон не се однесуваат на во-

ените и граѓанските лица во Југословенската на-
родна армија. 

Член 13 
Самоуправувањето на работните луѓе во опште-

ствено-политичкпте организации и здруженијата се 
утврдува со општи акти на тие организации, согла-
сно со начелата од овој закон. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј " . 
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633, 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 
ЗА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА 

УПРАВАТА 
Се прогласува Основниот закон за средствата за 

работа на органите на управата, што го усвои Со-
јузната скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 18 ноември 1964 година и на седницата на Орга-
низационо-пилитичкиот собор од 18 ноември 1964 
година. 

П. Р. бр. 92 
20 ноември 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е р 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардел., е. р 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ 

НА УПРАВАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Средствата за работа на органите на управата 

се утврдуваат во согласност со одредбите! од овој 
закон и прописите донесени врз основа на закон. 

Член 2 
Средствата за работа на органите на управата 

ги сочинуваат средствата за вршење редовна де ј -
ност, средствата на опрема и, во случаите предви-
дени со овој закон, средствата за посебни намени. 

Паричните средства за работа на органите на 
управата се обезбедуваат во буџетот на општестве-
но-политичката заедница. 

Член 3 
Средствата за вршење редовна дејност органите 

на управата ги остваруваат според постигнатите 
резултати на работата зависно од сложеноста и 
обемот на задачите што ги вршат, како и од нив-
ната улога во развивањето на општествената про-
и з в о д н о ^ на трудот и социјалистичките општестве-
ни односи. 

Средствата за вршење редовна дејност што им 
припаѓаат на органите на управата се усогласуваат 
со движењето на производноста на трудот и личните 
доходи на работните луѓе во работните организации. 

Член 4 
При утврдувањето на средствата за вршење 

редовна дејност на органите на управата ќе се води 
посебно сметка за потребата од несмеќавано ф у н к -
ционирање на службите од чија работа зависи 
остварувањето на правата на граѓаните и работни-
те организации. 

Член 5 
Органите на управата самостојно располагаат 

со средствата за вршење редовна дејност. 

Член 6 
Средствата на опрема им се обезбедуваат на ор-

ганите на управата во предмети или во пари за на-
бавка на опрема. 

Паричните средства што во буџетот се обезбе-
дуваат за опрема се сметаат како средства за по-
себни намени. 

Член 7 
Општествено-политичката заедница може на 

органите на управата за подмирување определени 
општествени потреби или извршување определени 
задачи да им додели средства за посебни намени, 
согласно со нивната дејност. 

Средствата за посебни намени се користат и со 
нив се располага на начинот утврден со прописите 
и актот со кој се обезбедуваат средствата. 

Член 8 
Органите на управата можат да имаат и сред-

ства за заедниччка потрошувачка и средства на ре-
зерва. 

Член 9 
Органите на управата се д о л ж н и средствата за ра -

бота да ги користат така што да обезбедат што по-
целосно вршење на своите ф у н к ц и и односно под-
мирување определени општествени потреби и извр-
шување определени задачи. 

Во користењето на средствата за работа, работ-
ната заедница на органот на управата има опреде-
лени права и должности утврдени со закон и про-
писи донесени врз основа на закон. 

Член 10 
Средствата за вршење редовна дејност се ра -

споредуваат со финансискиот план на одделни на-
мени врз основа на правилникот на органот на 
управата, во согласност со законот. 

Член 11 
Конечната распределба на средствата за врше-

ње редовна дејност се врши со завршната сметка на 
органот на управата. 

Член 12 
Личните доходи на работните луѓе во органите 

на управата се утврдуваат во согласност со наче-
лото за распределба според трудот. 

Во спроведувањето на начелото за распределба 
според трудот на работните луѓе во органите на 
управата им припаѓа за еднаква работа еднаков ли -
чен доход. 

Во остварувањето на ова начело органите на 
управата соработуваат меѓусебно и со заинтереси-
раните општествено-политички организации. 

Член 13 
Во органите на управата се формира фонд на 

опрема, а можат да се формираат и фонд за заед-
ничка потрошувачка и резервен фонд. 

Член 14 
Средствата за посебни намени се распоредуваат, 

по правило, со претсметката за користење на тие 
средства, во согласност со актот на општествено-
политичката заедница со кој се утврдуваат тие 
средства. 

Член 15 
Собранието на општествено-политичката заед-

ница врши надзор над политиката на распределба 
на средствата за работа на органите на управата и 
обезбедува потребна контрола. 

Контрола на законитоста на користењето и р а -
спределбата на средствата за работа на органите на 
управата врши Службата на општественото книго-
водство во согласност со законот. 

Член 16 
Одредбите од овој закон се применуваат и на 

судовите, јавните обвинителства и стручните слу-
ж б и на собранијата на општествено-политичките 
заедници и нивните органи. 

Одредбите од овој закон се применуваат на ор-
ганите на внатрешните работи, ако со посебен соју-
зен закон не е определено поинаку. 

Одредбите од овој закон не се однесуваат на 
Југословенската народна армија . 
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II. СРЕДСТВА ЗА В Р Ш Е Њ Е РЕДОВНА ДЕЈНОСТ 

Член 17 
Средствата за вршење редозна дејност што ги 

користат органите на управата се обезбедуваат, по 
правило, во буџетот на општествено-политичката 
заедница. 

Собранието на општеггвено-политичката заед-
ница може да пропише приходите што органите на 
управата ги остваруваат со вршење на својата де ј -
ност или дел од тие приходи, да се користат како 
средства за вршење на редовната дејност на орга* 
ните. 

Член 18 
Средствата за вршење редовна дејност му се 

утврдуваат на органот на управата во единствен 
износ. 

Височината на средствата од ставот 1 на овој 
член се утврдува според програмата за работа која 
ги опфаќа задачите врз основа на пропишаниот 
делокруг и задачите што органот на управата ги из-
вршува за потребите на собранието на општествено-
политичката заедница и неговите политичко-извр-
шни органи. 

Органите на управата се должни на собранието 
на општествено-политичката заедница да му ја 
поднесуваат потребната документација за видот, 
сложеноста и обемот на задачите, за кадрите, усло-
вите за работа и другите околности што се од вли-
јание за утврдување на височината на средствата 
и за примена на начелото дека на работниците за 
еднаква работа им припаѓа еднаков личен доход. 

Член 19 
Ако во основа не се менуваат задачите и усло-

вите под кои во буџетот на општествено-политич-
ката заедница еднаш се утврдени средствата за 
вршење на редовната дејност, а програмата за ра -
бота редовно се извршува, така утврдените сред-
ства, по правило, се постојани средства на органот 
на управата. 

Средствата утврдени според ставот 1 од овој 
член редовно се усогласуваат со движењето на лич-
ните доходи и соодветните фондови во работните 
организации, согласно со членот 3 став 2 од овој 
закон. 

Член 20 
Средствата за вршење редовна дејност се зго-

лемуваат или се намалуваат ако поради изменети 
задачи или услови за работа позначително се зго-
лемува или намалува бројот на работниците во ор-
ганот на управата, односно се зголемуваат или на-
малуваат неговите материјални расходи. 

Кога врз основа на прописи се пренесуваат 
задачи од еден орган на управата врз друг, а се 
исполнети условите од ставот 1 на овој член, со 
пренесувањето на задачите се пренесува, по пра-
вило, и соодветен дел од средствата. 

Член 21 
Измени на височината на средствата за вршење 

редовна дејност во смисла *на членот 19 став 2 и 
членот 20 од овој закон, собранието на општестве-
но-политичката заедница може да врши и во текот 
на годината. 

При донесувањето на одлука за измена на ви-
сочината на средствата, за вршење на редовната 
дејност, собранието на општествено-политичката 
заедница ќе земе предвид дали се во прашање при-
времени или тра јни промени во задачите. 

Ако ВО смисла на одредбите од ст. 1 и 2 на овој 
член на органот на управата му се намалуваат сред-
ствата, собранието на општествено-политичката з а -
едница ќе води сметка поради ова намалување да 
не се доведе во прашање редовното функционирање 
на службата. 

Член 22 
Сите одлуки за утврдување и промени во висо-

чината на средствата за вршење редовна дејност на 

органите на управата се засноваат и врз оценка 
дали одделни органи на управата ја вршеле својата 
дејност во согласност со основните цели, насоките 
и задачите и дали и во која мера со својата работа 
придонесле за развивање на општествената произ-
водност на трудот и социјалистичките општествени 
односи. 

Член 23 
Ако е во смисла на членот 17 став 2 на овој 

закон пропишано приходите што органот на упра-
вата ги остварува сам да се користат како средства 
за вршење редовна дејност, тие средства сочинуваат 
составен дел на средствата што му се утврдуваат 
на органот на управата според членот 18 на овој 
закон. 

Член 24 
Органите на управата, по правило, не можат да 

се занимаваат со стопанска дејност. 
Ако орган на управата се занимава и со сто-

панска дејност, е должен да организира посебна 
работна единица за таа дејност и во своето книго-
водство посебно да го искажува работењето на таа 
работна единица 

Во случајот од ставот 2 на овој член органот на 
управата е должен да ги пресметува и плаќа обвр-
ските спрема општествената заедница според про-
писите што в а ж а т за стопанските организации на 
односната дејност, ако со сојузен пропис не е опре-
делено поинаку 

III. СРЕДСТВА НА ОПРЕМА 

Член 25 
Средствата на опрема се состојат од подвижни 

предмети, како и од парични средства внесени во 
фондот на опремата на органот на управата. 

Паричните средства за набавка на опрема се 
обезбедуваат, но правило, во буџетот на општество-
но-политичката заедница, како средства за посебни 
намени. 

Паричните средства за набавка на опрема мо-
ж а т да се формираат и од средствата за вршење 
редовна дејност на органот на управата според за -
вршната сметка, како и од приходите или дел од 
приходите што ги остварува органот на управата 
со својата дејност, а за кои собранието 'на опште-
ствено-иолитичката заедница пропишало да се ко-
ристат за тие цели. 

Член 26 
Подвижни предмети што сочинуваат средства 

на опрема се инвентарот и други подвижни пред-
мети што на органот на управата му служат за 
вршење на неговата дејност и чи ј век на траење 
под нормални услови за користење е подолг од 
една година. 

Сојузниот извршен совет може да пропише и 
други услови под кои подвижните предмети сочи-
нуваат средства на опрема. 

Член 27 
Органот на управата е должен да се грижи за 

одржување на предметите на опремата, да ги оси-
гурува во височината на нивната вредност и да 
води евиденција по нивната вредност. 

Член 28 
Со прописи на општествено-политичката заед-

ница може да се воведе амортизација на предмети 
на опрема. 

Член 29 
Органот на управата може вршењето правото за 

користење подвижни предмети на опрема да го пре-
несе врз друг орган на управата од иста општестве-
но-политичка заедница, по спогодба со овој орган. 

Пренесувањето на вршењето на право за кори-
стење подвижен предмет на опрема се врши, до 
правило, без надоместок. 
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Член 30 
Органот на управата може подвижен предмет 

tia опрема да продаде или даде на послуга или во 
закуп на орган на управата на друга општествено-
политичка заедница, на работна и друга организа-
ција и здружение на граѓани. 

Предмет што не може да се продаде на државен 
орган, работна или друга организација односно 
здружение на граѓани, може да се продаде на гра-
ѓанин или граѓанско-правно лице само врз основа 
на наддавање, ако според прописите тие можат да 
се здобијат со сопственост врз таков предмет-. 

Член 31 
За прибавување, пренесување на правото за 

користење, за продажба и давање на послуга или 
во закуп подвижни предмети на опрема одлучуваат 
старешината на органот на управата и советот на 
работната заедница, во согласност со важечките 
прописи. 

Одлуката од ставот 1 на овој член може да ја 
донесе и собранието на општествено-политичката 
заедница. 

Член 32 
Органот на управата може да расходува под-

вижни предмети на опрема ако тие поради дотра-
еност или другите причини станале неупотребливи. 

Член 33 
Орган на управата може предмети на опремата 

да користи заеднички со орган на управата од иста 
или друга општествено-политичка заедница како 
и со работни и други организации. 

Во случајот од ставот 1 на овој член заеднич-
кото користење на предметите на опрема се утврдува 
со договор. 

Собранието на општествено-политичката заед-
ница или органот што ќе го овласти тоа може да 
определи заедничко користење како и начин на 
користење на предмети на опремата од страна на 
органот на управата на таа општествеио-политичка 
заедница. 

Член 34 
Фондот на опремата на орган на управата го 

сочинува вредноста на подвижните предмети на 
опрема што служат за работа на органот на упра-
вата, како и паричните средства внесени во фондот 
на опремата. 

Член 35 
Покра ј паричните средства од членот 25 ст. 2 

и 3 на овој закон, во фондот на опремата се вне-
суваат и паричните средства добиени со продажба 
односно со давање во закуп предмети на опрема, 
ако со пропис на општествено-политичката заед-
ница не е определено поинаку 

Ако е со пропис на општествено-политичката 
заедница воведена амортизација на предмети на 
опрема, средствата на амортизацијата се внесуваат 
во фондот на опремата. 

Член 36 
За употребата на паричните средства од фондот 

на опремата одлучуваат старешината на органот на 
управата и советот на работната заедница, во со-
гласност со прописите. 

Член 37 
Паричните средства на фондот на опремата мо-

ж а т органите на управата да ги здружуваат со со* 
одветни средства на други органи или организации 
заради заедничко користење. Односите што ќе на -
станат со вакво здружување на средствата се регу-
лираат со договор. 

Собранието на општествено-политичката заед-
ница може да пропише задолжително з д р у ж у в а њ е 
на определени парични средства од фондот на опре-
мата. 

Ч л е н 38 
Паричните средства на фондот на опремата се 

држат к а ј банката на сметката на издвоените 
средства на органот на управата . 

Член 39 
Ако со акт на општествено-политичка заедница 

му се даваат на користење на орган на управата и 
неподвижни предмети, согласно ќе се применуваат 
одредбите од чл. 25 до 38 на овој закон, освен од-
редбите за пренесување на правото за користење, 
за давање во закуп и за продажба. 

Член 40 
Преносот на вршењето на правото за користе-

ње, давањето во закуп и продажбата на неподвижни 
предмети дадени на орган на управата на користе-
ње, се врши според прописите на општествено-
политичката заедница, во согласност со законот. 

IV. СРЕДСТВА З А П О С Е Б Н И НАМЕНИ 
Член 41 

Средства за посебни намени можат да му се 
обезбедат на орган на управата : 

1) за подмирување определени потреби или из -
вршување задачи што се врзани со дејноста на ор-
ганот на управата, а кои не спаѓаат во неговата 
редовна дејност (функционални расходи); 

2) за финансирање определени нестопански ин-
вестиции од општо значење за општествепо-поли-
тичката заедница, кога правата на инвеститор се 
пренесуваат врз орган на управата ; 

3) за набавка на опрема; 
4) за формирање средства за заедничка потро-

шувачка . 
Член 42 

Средствата за посебни намени се обезбедуваат, 
по правило, во буџетот на општествено-политичката 
заедница. 

Собранието на општествено-политичката заед-
ница може да определи приходите што органите 
на управата ги остваруваат вршејќи ја својата 
дејност или дел од тие приходи да се користат како 
средства за посебни намени 

Член 43 
Средствата за посебни намени можат да се ко-

ристат непосредно од буџетот, да се пренесат заради 
користење на посебна сметка или да се внесат во 
определен фонд на органот на управата. 

Со акт на општествено-политичката заедница 
се определуваат поблиските услови и начинот на 
користење на средствата според ставот 1 од овој 
член. 

V. СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 

Член 44 
Средствата за заедничка потрошувачка на ор-

ганот на управата се состојат од неподвижни и 
подвижни предмети на општествен стандард за 
потребите на членовите на работната заедница, 
како и од парични средства внесени во фондот за 
заедничка потрошувачка и наменети за изградба 
и набавка на такви објекти и предмети и за задо-
волување други заеднички потреби на членовите 
на работната заедница. 

Член 45 
Паричните средства за заедничка потрошувач-

ка се формираат од средствата што за овие цели 
собранието на општествено-политичката заедница 
може да му ги додели на органот на управата од 
буџетот, од средствата за вршење редовна дејност 
на органот на управата според завршната сметка, 
како и од приходите или од дел од приходите што 
ги остварува органот на управата со својата де ј -
ност, а за кои собранието на општествено-политич-
ката заедница пропишало да се користат за овие 
цели. 
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При доделувањето на паричните средства за 
заедничка потрошувачка на органот на управата, 
општествено-политичката з а д н и ц а ќе води сметка 
за потребата од уедначување на општествено-еко-
помеката положба на работните луѓе. 

Член 46 
На средствата за заедничка потрошувачка со-

гласно се применуваат одредбите од чл. 27 до 30, 
32, 35 и 40 од овој закон. 

Член 47 
За прибавување, за преносот на вршењето наѓ 

правото за користење, за продажба, давање на по-
слуга или во закуп и за расходување подвижни 
предмети од заедничката потрошувачка одлучува 
советот на работната заедница, во согласност со 
законот _ 

Член 48 
Фондот на заедничката потрошувачка на ор-

ганот на управата го сочинуваат вредноста на под-
вижните и неподвижните предмети на заедничката 
потрошувачка, како и паричните средства внесени 
во фондот. 

Член 49 
Покра ј паричните средства од членот 45 став 1 

на овој закон, во фондот на заедничката потрошу-
вачка се внесуваат и паричните средства остварени 
со продажба или со давање во закуп на предмети 
на заедничката потрошувачка, ако QO пропис на 
општествено-политичката заедница не е определено 
поинаку. 

Ако е со прописи воведена амортизација на 
предмети на заедничката потрошувачка, средствата 
на амортизацијата се внесуваат во фондот на з а -

. едничката потрошувачка. 
Член 50 

Паричните средства од фондот на заедничката 
потрошувачка што произлегуваат од продажба, з а -
куп и амортизација на предмети на заедничката 
потрошувачка, можат да се користат само за из -
градба и набавка на објекти и други предмети на 
заедничката потрошувачка. 

Член 51 
Паричните средства од фондот на заедничката 

потрошувачка не можат да се користат за лични 
доходи на работниците во органот на управата. 

Член 52 
За здрз^жување на паричните средства од ф о н -

дот на заедничката потрошувачка согласно се при-
менуваат одредбите на членот 37 од овој закон, 

Член 53 
Паричните средства од фондот на заедничката 

потрошувачка се држат к а ј банката на сметката 
на издвоените средства на органот на управата. 

Член 54" 
N За користењето на Средствата на заедничката 

потрошувачка одлучува советот -на * работната за -
едница во согласност со законот. 

VI. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВАТА 
Член 55 

Средствата на резервата на органот на управата-
се формираат и се користат за намените и на на-
чинот што се определени со законот. 

Средствата на резервата можат да се форми-
раат како средства на текушта резерва во ф и н а н -
сискиот план за покривање на непредвидени и не-
доволно предвидени потреби за вршење на редов-
ната дејност или како средства на постојана ре -
зерва. 

Со правилникот на органот на управата можат, 
во согласност со законот, поподробно да се утврдат 
намената и начинот на користењето на средствата 
на резервата. 

Член 56 
Ако според членот 55 став 2 на овој закон к а ј 

* орган на управата се формираат средства на посто-
јана резерва, таквите средства се внесуваат во ре -
зервниот фонд на органот на управата. 

Средствата на резервниот фонд се држат к а ј 
банката на сметка на издвоените средства на ор-
ганот на управата. 

VII. ЛИЧНИ д о х о д и 
Член 57 

Секој орган на управата е должен да пропише 
основи и мерила според кои ќе се утврдува личниот 
доход на работниците, зависно од нивниот придонес 
во остварувањето на резултатите од работата на 
работната единица и на органот како целина. 

Член 58 
Основите и мерилата за утврдување на личните 

доходи се определуваат така што во нив да дојдат 
до цзраз сложеноста и значењето на работите, одго-
ворноста и условите на работата, стручната способ-
ност потребна за вршење на работите, како и други 
фактори што се од вли јание за расподелбата според 
резултатите на трудот. 

Член 59 
Личните доходи на работните луѓе во органите 

на управата на секоја општествено-полптичка за-
едница се усогласуваат со личните доходи на работ* 
ниците на соодветни работи во работните органи-
зации. 

Член 60 
Основот за пресметување на личниот доход спо-

ред резултатите на трудот во органите на управата 
се утврдува за секој работник поединечно, и за тоа 
им се издава решение, ч 

^ Член 61 
Пресметувањето и исплакувањето на личните 

доходи на работниците во органите на управата се 
вршат во вид на аконтација во периодите опреде-
лени со правилникот на органот на управата. 

Конечното пресметување на личните доходи мш 
работниците се врши по донесувањето на завршната 
сметка. 

Член 62 
Ако тоа ќ одговара на природата на задачите 

или се во прашање вонредни задачи и работи, орга-
нот на управата може со работниците да ја договара 
височината на личниот доход. 

VIII. М А Т Е Р И Ј А Л Н И Т Р О Ш О Ц И 
Член 63 

К а к о материјални трошоци на органот на упра-
вата се сметаат* 

1) трошоците за набавка потрошен материјал 
и ситен инвентар, огрев, осветление и одржување 
чистота на деловните простории, трошоците за по-
штенско-телеграфско-телефонски услуги, закуп и 
редовно одржување на деловните простории; 

2) трошоците за набавка на стручни публика-
ции и литература и за печатење службен материјал; 

3) патните и други трошоци, според прописите за 
надоместоците на тие трошоци; 

4) трошоците за осигурување и одржување на 
средствата на опремата; 

5) други трошоци потребни за вршење на редов-
ната дејност на органот на управата. 

Член 64 
Како материјални трошоци на органот на упра-

вата се сметаат и средствата за ^амортизација на 
опремата, ако со акт на општествено-политичката 
заедница е пропишана амортизација на опремата. 

Член 65 
По исклучок од одредбите на чл. 63 и 64 од овој 

Закон ̂ собранието на општествено-политичката з а -
едница може да пропише определени средства за 
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материјални трошоци да брадат заеднички за повеќе 
органи и да се користат на начинот, и за ^целите 
предвидени со тој пропис. 

IX. ПРАВИЛНИК НА ОРГАНОТ НА УПРАВАТА 
Член £6 

Со правилникот на органот на управата подлис-
ку се редуцираат и прашањата за распределба и 
користење на средствата за вршење на • редовната 
дејност и на другите Средства на органот на упра-
вата, во согласност со законот и со прописите доне** 
сени врз основа на закон. 

Член 67 
Согласно со одредбата на членот бб од овој за -

кон, со правилникот на органот поблиску се про-
пишуваат основите и мерилата според кои средства-
та за вршење на редовната дејност се распореду-
ваат со финансискиот план за лични доходи и 
други видови лични расходи, за материјални тро-
шоци и за текуцггата резерва. 

Со правилникот на органот се пропишуваа^ и 
основите и мерилата според кои со завршната сметка 
се врши конечната распределба на средствата за 
вршење на редовната дејност. 

Член 68 
Со правилникот на органот може да се предвиди 

распределбата на средствата на одделни намени да 
се врши единствено за органот во целина или одво-
ено по работни единици или само дел од средствата 
за лични доходи да се распоредува на работните 
единици. 

Член 69 
Со правилникот на органот на управата се про-

пишуваат и основи за утврдување на личните дохо-
ди во согласност со својството и природата на ра-
ботите на одделни работни места. 

За таа цел правилникот содржи одредби за ме-
рилата за утврдување , резултатите од работата на 
работните единици; за основите за пресм9тување на 
личните доходи; за роковите во кои се врши при-
времено пресметување на личните доходи; за работ-
ните места и условите под кои може да се договара 
височината на личниот доход; за надоместоците и 
за височината на надоместоците. 

Член 70 
Одделни прашања во врска со распределбата 

и користењето на средствата за вршење на редов-
ната дејност, прашања за користење други средства 
и прашања за основите и мерилата за утврдување 
на личните доходи, органите на управата можат да 
ги регулираат со посебни правилници. 

X. ФИНАНСИСКО Р А Б О Т Е Њ Е НА ОРГАНИТЕ НА 
УПРАВАТА 

1. Финансиски план 
Член 71 

Средствата за вршење на редовната дејност на 
органот на управата се распоредуваат на одделни 
намени со финансискиот план. 

Член 72 
•Финансискиот план на органот на Управата го 

донесуваат старешината на органот и Советот на 
работната заедница. 

Нацртот на финансискиот план советот на работ-
ната заедница задолжително го изнесува пред 
членовите на работната заедница. 

Забелешките и предлозите од работната заед-
ница на нацртот на финансискиот план задолжи-
телно се разгледуваат при неговото донесување. 

Ако советот на работната заедница и стареши-
ната на органот на управата не постигнат согласност 
за финансискиот план, конечна одлука донесува 
собранието на општествено-политичката заедница 
односно органот што тоа ќе го определи. 

До донесувањето на конечна одлука ќе се при-
менува финансискиот план како ќе го утврди ста-
решината на органот на управата. 

Член 73 
Финансискиот план се донесува пред почетокот 

на годината на која се однесува, а на јдоцна -15 
дена по донесувањето на буџетот на општествено-
политичката заедница. 

Финансискиот план се донесува за календар-
ската година. 

Ако финансискиот план не се донесе пред 
почетокот на годината затоа што буџетот на опште-
ствено-политичката заедница не е донесен .пред по-
четокот "на годината, финансирањето н^ органот на 
управата се врши привремено, и тоа најдолго за 
три месеци. 

Привременото финансирање се врши сразмерно 
со користените средства во истите периоди спо-
ред финансискиот план од измината година, 
а најмногу до една четвртина од вкупниот износ на 
(Средствата распоредени во тој план. 

Член 74 
Измени и дополненија на финансискиот план се 

вршат по иста постапка по ко ја се донесува ф и н а н -
сискиот план. 

Со правилникот на органот на управата може 
да се предвиди да можат да се вршат измени на 
распоредот на материјалните расходи во итни слу-
чаи без претходно прибавено мислење од работната 
заедница. 

Член 75 
За законитата употреба на средствата според 

финансискиот план и на други средства на органот 
на управата е одговорен старешината на органот на 
управата како наредбодавец. 

Старешината на органот на управата може. во 
согласност со закон и други прописи своето овла-
с т у в а л е на наредбодавец да го пренесе врз еден или 
повеќе помошни наредбодавци. 

Покра ј наредбодавецот, за законитата употреба 
на средствата од ставот 1 на овој член е одговорен 
и сметкополагачот во органот на управата. 

2. Претсметка за користењето на средствата за по-
себни намени 

Член 76 
Средствата за посебни намени се распоредуваат 

со претсметката за користењето на тие средства, ако 
е во актот на собранието на општествено-политич-
ката заедница со кој на органот на управата му се 
обезбедуваат тие средства определено да се доне-
сува претсметка. 

Член 77 
Ако со актот со кој се определува за распоредот 

на средствата за посебни намени да се донесува 
претсметка, со истиот акт се определува и органот 
што ја донесува таа претсметка. 

3. Завршна сметка 
Член 78 

Со завршната сметка на органот на управата, по 
подмирување на материјалните расходи и издвоју-
вање на средствата за подмирување на стасаните 
обврски, се врши конечна распределба на средства-
та за вршење на редовната дејност на лични расхо-
ди и на фондови. 

Ако органот на управата не ги исполнил обврс-
ките за кои биле обезбедени средства, е должен да 
ги пренесе тие средства за истите намени во наред-
ната година. Собранието на општествено-политич-
ката заедница може да одлучи овие средства да се 
вратат во буџетот. 

Член 79 
Завршната сметка се донесува до кра јот на јану-

ари наредната година за изминатата година. 
Завршната сметка се донесува по иста постапка 

к а к о и финансискиот план н а д р ж а в е н орган. 
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Член 80 
Завршните сметки на органите на управата се 

прилагаат кокѓ завршната сметка на буџетот на оп-
штест^ено-политичката заедница. 

Органот на управата надлежен за работите на 
буџетот му дава на собранието на општествено-по-
литичката заедница мислење и забелешки за з а в р ш -
ните сметки на органите на управата, а посебно 
дали е распределбата според завршната сметка во 
согласност со мерилата според кои се утврдени сред-
ствата за вршење на редовната дејност и со одно-
сите во движењето на личната и материјалната 
потрошувачка? 

Заедно со своето мислење и забелешки органот 
на управата надлежен за работите на буџетот му го 
доставува на собранието и мислењето на органот на 
управата за ставените забелешки врз завршната 
сметка. 

4. Евиденција за финансиското и материјалното ра-
ботење на органите на управата 

Член 81 
Органите на управата водат евиденција за со-

стојбата и движењето на сите средства што ги ко-
ристат според одредбите на овој закон. 

V 

Член 82 
Органите на управата водат книговодство според 

начелата на двојното книговодство. 

XI. НАДЗОР НАД К О Р И С Т Е Њ Е Т О НА СРЕДСТВА-
ТА З А РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

Член 83 

Кога органот на управата надлежен за работите 
на буџетот ќе установи дека начинот на распредел-
ба на средствата и движењето на личните доходи в о " 
органите на управата на одделни општествено-по-
литички заедници не се во согласност со начелата 
на овој закон, ќе го извести за тоа собранието на 
соодветната општествено-полптичка заедница и ќе 
под несе потребн^д оку мен т а ци ј а. 

XII. ПРЕОДНИ И З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

Член 84 
Финансискиот плам на сојузен орган на управата 

до донесувањето на правилниците од членот 86 на 
овој закон го утврдува старешината на органот на 
управата. 

Член 85 
До донесувањето на прописите од членот 88 на 

овој закон ќе се применуваат одребите на Уредбата 
за извршувањето на буџетот и книговодственото ра -
ботење на државните органи и установи, доколку 
не се во спротивност со одредбите на овој закон. 

До донесувањето на посебните прописи од членот 
16 став 2 на овој закон, а најдоцна до кра јот на 
1965 година, ќе се применуваат досегашните прописи 
за финансирањето и наградувањето на службени-
ците и работниците во овие органи. 

До донесувањето на прописи за средствата за 
работа во Југословенската народна армија, на вое-
ните единици и установи ќе се применуваат досе-
гашните прописи за финансирањето. 

До донесувањето на прописите од членот 90 
гочка 2 на работниците и службениците на сојузните 
органи на управата ќе се применуваат одредбите од 
досегашните прописи за надоместоците на патните 
и други трошоци на јавните службеници. 

Член 86 
Сојузните органи на управата ќе ги донесат пра-

. вилниците и другите општи акти согласно со одред-
бите од овој закон најдоцна до 1 јули 1965 година. 

Член 87 
До донесувањето на правилниците и другите 

општи акти од членот 86 н а ' о в о ј закон, сите лични 
примања на работниците во сојузните органи на 
управата што се определуваат според Законот за 
јавните службеници и прописите донесени врз осно-
ва на него ќе се исплатуваат како аконтација . 

Член 88 
Сојузниот извршен совет донесува поблиски про-

писи за финансиското и материјалното работење на 
органите на управата и за должностите и правата 
на наредбодавците и сметкополагачите во органите 
на управата. 

Член 89 
Сојузниот извршен совет донесува поблиски про-

писи за примената на овој закон во поглед на лич -
ните доходи на работниците во дипломатските и 
конзуларните претставништва во странство. 

\ 

Член 90 
Сојузниот извршен совет може за сојузните ор-

гани на управата : 
1) да донесе поблиски прописи за извршувањето 

на одредбите од главите И, VII и X од овој закон, 
како и на одредбите за утврдување на средствата 
за вршење на редовната дејност на органите на 
управата и за нивната распределба; 

2) да донесе поблиски прописи до ко ја височина 
се признаваат патните и други трошоци во матери-
јални трошоци; 

3) да пропише правилниците на органите на 
управата, во целина или одделни нивни делови, да 
подлежат на согласност од Советот; и 

4) да пропише за определени органи на упра-
вата да се организираат заеднички служби (сметко-
водство, дактилобиро и др.). 

Член 91 
Сојузниот секретар за буџет и организација на 

управата, во спогодба со сојузниот секретар за ф и -
нансии, донесува поблиски прописи: 

1) за начинот на водење евиденција за сред-
ствата што ги користат органите на управата, за 
книговодството и контниот план на органите на 
управата ; и 

2) за начинот на составување на финансискиот 
план, претсметката за користење на средствата за 
посебни намени- и завршната сметка на органите на 
управата. 

Член 92 
Финансирањето на службите на општествено-

политичките организации и здруженијата и внатре-
шната распределба на средствата се уредуваат со 
општите акти на тие организации, согласно со на -
челата од овој закон. 

Член 93 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

634. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Репу-« 
блика Југославија , издавам 

У К А З 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА З А К О Н О Т ЗА И З М Е Н И 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА З А К О Н О Т ЗА И З Б О Р О Т НА 

СОЈУЗНИТЕ П Р А Т Е Н И Ц И 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за изборот на сојузните пратеници, што 
го усвои Сојузната скупштина на заедничката сед-
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*адца на Сојузниот собор и на Организационо-по* 
литичкиот собор од 18 ноември 1964 година. 

П. Р. бр. 90 
20 ноември 1964 година 

4 Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р 
Претседател 

f<Ha Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
Џ А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОН ОТ ЗА 

И З Б О Р О Т НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ 
Член 1 

Во законот за изборот ка сојузните пратеници 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 14/63) во членот 35 по 
уставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Сојузната изборна комисија определува кои из-
борни акти и доставува општинската изборна коми-
сија , како и начинот на нивното доставување, и може 
да определи определени изборни акти да чува оп-
ш т и н с к а т а изборна комисија до определен рок". 

Сегашниот став 3 станува став 4. 
Член 2 

Членот 55 се менува и гласи: 
„Кандидат на собирите на избирачите на избор-

ната единица станува секој кандидат чија кандида-
тура е прифатена на собирите на избирачите што 
опфаќаат на јмалку една десетина од вкупниот број 
избирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица". 

Член 3 
Членот 98 се менува и гласи: 
„Ако изборната единица ја сочинува една оп- ' 

штина, за пратеник за Сојузниот собор е избран од 
општинското собрание оној кандидат што добил 
мнозинство на гласовите од сите членот на собра-
нието. Ако имало два јца или повеќе кандидати е 
избран и кандидатот што добил на јмалку една тре-
тина од гласовите на сите членови од општинското 
собрание. 

Ако ниеден кандидат не добил мнозинство на 
гласовите од сите членови на општинското собрание* 
во општинското собрание се избрани оние два јца или 
повеќе кандидати што .добиле на јмалку една тре-
тина од гласовите на сите членови од општинското 
собрание. 

Во случај да не се постигне мнозинството пред-
видено во ст. 1 и 2 од овој член, гласањето се повто-
рува. Ако ниту на повторниот избор ниеден канди-
дат не добие потребен број гласови, целата изборна 
постапка се повторува". 

Член 4 
По членот 98 се додава нов член 98а, кој гласи: 
,,Ако изборната единица ја сочинуваат две или 

повеќе општини, за пратеник за Сојузниот собор од 
општинското собрание е избран оној кандидат кој во 
секое општинско собрание од подрачјето на избор-
ната единица добил мнозинство на гласовите од сите 
членови на собранието. Ако имало два јца или повеќе 
кандидати е избран и кандидатот што добил во секое 
општинско собрание од подрачјето на изборната 
единица на јмалку една третина од гласовите на сите 
членови од собранието. 

Ако ниеден кандидат не добие мнозинство на 
гласовите во секое општинско собрание, во општин-
ските собранија избрани се оние два јца или повеќе 
кандидати кои во секое општинско собрание од под-
рачјето на изборната единица ^добиле на јмалку по 
една третина од гласовите или во на јмалку две оп-
штински собранија од подрачјето на изборната еди-
ница добиле „мнозинство на гласовите на сите чле-
нови на собранието, а во другите општински собра-
нија од подрачјето на изборната единица — н а ј -

малку една четвртина од гласовите на членовите 
од тие општински собранија. 

Во случај ниеден кандидат да не добие потребен 
број гласови предвиден во ст. 1 и 2 на овој член, 
гласањето се повторува. Ако ниту н а повторниот 
избор ниеден кандидат не добие потребен број 
гласови, целата изборна постапка се повторува". 

Член 5 
Во членот 102 ставот 1-се менува и гласи: 
„На пратениците избрани за Стопанскиот, Поо-

светно-културниот, Социјално-здравствениот и Ор-
ганизационо-политичкиот собор уверението за- т>а 
дека се избрани за пратеник им го издава надлеж-
ната општинска изборна комисија". 

По ставот 1 се додава нов став 2, ко ј гласи: 
„По утврдувањето на резултатот на изборите во 

изборната единица, општинската изборна комисија 
најитно ќе ft ги достави, согласно со одредбите од 
овој закон, на Сојузната изборна комисија изборните 
акти за изборот на пратеници за соборите на работ-
ните заедници на Сојузната скупштина41 . 

Сегашните ст. 2 и 3 стануваат .ст. 3 и 4. 
Член 6 

Членот 103 се менува и гласи: 
„Општинската изборна комисија е должна по 

утврдубањето на резултатот на изборите за пратеник 
за Сојузниот собор најитно да и ги достави, согласно 
со одредбите од овој закон, изборните акти на Со-
јузната изборна комисија". 

Член 7 
Во членот 122 ставот 1 се менува и гласи: 
,,Избирачот кој на денот на изборите не се 

наоѓа во местото каде е запишан во избирачкиот 
список, може да гласа во местото во кое се наоѓа на 
денот на изборите, но само во изборната единица 
во која е неговото живеалиште , и тоа врз основа на 
потврда од надлежниот орган дека о воведен ао 
избирачкиот список". 

Член 8 
Во главата VI називот на пододделот г) и чле-

нот 129 се менуваат и гласат: 4 

,,г) Гласање на лица на отслужување на воениот 
рок или на воена вежба и гласање на членови на 
посади на поморски и речни бродови на трговската 
морнарица кои на денот на гласањето се наоѓаат 
надвор од територијалните води на Југославија. 

Член 129 
Лицата што се наоѓаат на отслужување на вое-

ниот рок или на воена вежба гласаат на изборите за 
пратеник за Сојузниот собор за кандидатите на онаа 
изборна единица на чие подрачје се наоѓа нивното 
живеалиште . Овие лица 'гласаат за кандидатите на 
изборната единица според списокот на потврдените 
кандидатури објавени во „Службен лист на СФРЈ" . 

Член 9 
Членот 130 се менува и гласи: 
„Определени работи во врска со спроведува-

њето на изборите во воени единици односно воени 
--установи ги раководи посебна изборна комисија 

што, на предлог од Државниот секретаријат за на-
родна одбрана, ја именува Сојузната изборна ко-
мисија. Комисијата ја сочинуваат претседател и 
четири члена. 

Гласањето на изборите за пратеник за Сојузниот 
собор во воени единици односно воени установи се 
врши на избирачките места што ги определува, на 
предлог од старешината на воената единица одно-
сно воената установа, општинската изборна коми-
сија на чие подрачје се наоѓа воената единица 
односно воената установа. — 

Гласањето на избирачките места во воените еди-
ници односно воените- установи го раководат изби-
рачки одбори, кои се формираат во секоја воена 
единица односно воена установа, членовите на из-
бирачките одбори ги именува, на предлог од ста-
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решената на воената едрилица односно воената уста-
нова, општинската изборна комисија на чие под-
рач је се наоѓа воената единица односно воената 
установа." 

Член 10 
Членот 131 се менува и гласи: 
„Сојузната изборна комисија е должна н а ј -

доцна 10 дена пред денот определен за гласање во 
воени единици односно воени установи да и достави 
на комисијата од членот 130 на овој закон потребен 
број непополнети гласачки ливчиња заверени со 
печат од комисијата, како и потребен број обвивки. 

Комисијата од членот 130 на овој закон му до-
ставува на секој избирачки одбор онолкав број не-
пополнети гласачки ливчиња и обвивки колку што 
избирачи се запишани во избирачкиот список на 
воената единица односно воената установа. 

Избирачкиот одбор е должен пред денот опре-
делен за гласање за секое лице што се наоѓа на от-
служување на воениот рок односно на воена вежба 
да ги внесе во гласачкото ливче податоците за на-
зивот на изборната единица на чие подрачје се 
наоѓа неговото живеалиште и имињата на кандида-
тите за пратеник за Сојузниот собор во таа изборна 
единица според списокот на потврдените кандида-
тури објавени во „Службен лист на СФРЈ" . 

Лицата на отслужување на воениот рок односно 
на воена вежба гласаат според избирачкиот список 
составен за воената единица односно воената уста-
нова' 

Член 11 
По членот 131 се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 
„Член 131а 

Кон гласачкото ливче на избирачот му се пре-
дава и обвивка адресирана до општинската изборна 
комисија на чие подрачје се наоѓа неговото ж и -
веалиште. 

Откако ќе го пополни гласачкото ливче, изби-
рачот го става во обвивката и откако ќе ја затвори 
и залепи обвивката ја пушта во кутијата за гласање. 

Избирачкиот одбор ќе ги достави веднаш по за-
вршетокот на гласањето сите обвивки со гласачки 
ливчиња до општинските изборни комисии на чии 
подрачја се наоѓа живеалиштето ка лицата на отслу-
ж у в а њ е на воениот рок или на воена вежба, а за-
писникот за работата на избирачкиот одбор, изби-
рачкиот список и неупотребените гласачки лив-
чиња fi ги доставува со препорачана пратка на Со-
јузната изборна комисија. 

Член 1316 
При утврдувањето на резултатот на изборите за 

изборната единица општинската изборна комисија 
ќе ги земе предвид и сите гласачки ливчиња при-
мени од избирачките одбори од воените единици 
односно воените установи што *ќе ги прими до на 
24 часа сметајќи од часот на завршетокот на гласа-
њето. Гласачките ливчиња што ќе бидат примени по 
тој рок, општинската изборна комисија и ги доста-
вува непосредно на Сојузната изборна комисија. 

Член 131в 
Во поглед на начинот на гласањето на воените 

лица на отслужување на воениот рок односно на 
воена вежба се применуваат одредбите од чл. 114 
до 121 и членот 123 и 124 на овој закон, ако со 
одредбите од чл. 129 до чл. 1316 на овој закон не а 
определено поинаку". 

Член 12 
Членот 132 се брише. 

Член 13 
Во членот 134 ставот 1 се менува и гласи: 
„Општинската изборна комисија на чие подрачје 

е седиштето на стопанската организација на ко ја и 
припаѓа поморскиот или речниот брод кој на денот 

на изборите се наоѓа надвор од територијалните 
води на Југославија, ќе им достави најдоцна 10 дена 
пред денот определен за гласање на избирачките 
одбори на избирачките места на тие бродови, потре-
бен број непополнети гласачки ливчиња заверени 
со печат од комисијата". 

Член 14 
Во членот 135, се внесува нов став 1, ко ј гласи: 
„Во поглед на гласањето и работата на изби-

рачките одбори на избирачките места на помор-
ските и речните бродови на трговската морнарица 
кои на денот на изборите се наоѓаат надвор од 
територијалните води на Југославија , се примену-
ваат одредбите од чл. 114 до 121, чл. 123 и 124, чле-
нот 131 став 3 и членот 131 а од овој закон, со тоа 
што избирачкиот одбор веднаш ќе и ги достави во 
една обвивка сите гласачки ливчиња на општин-
ската изборна комисија на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на стопанската организација на која и 
припаѓа бродот". 

Во сегашниот став 1, кој станува став 2, зборо-
вите: „избирачки одбори к а ј дипломатски и конзу-
ларни претставништва во странство и" се бришат. 

Член 15 
Членот 136 се менува и гласи: 
„Лицата што се наоѓаат на отслужување на вое-

ниот рок односно на воена вежба, како и членовите 
на посадата на поморски и речни бродови на тргов-
ската морнарица кои на денот на изборите се нао-
ѓаат вон територијалните води на Југославија гла-
саат за пратеник за Сојузниот собор на јмалку че-
тири дена пред денот определен за избор на прате-
ник за сојузниот собор. Денот на гласањето на овие 
лица го определува Сојузната изборна комисија". 

Член 16 
Членот 137 се менува и гласи: 
„Пратките што според одредбите од овој закон 

ги испраќаат избирачките одбори од воените - еди-
ници и воените установи до општинските изборни 
комисии, се испраќаат како препорачани пратки и 
се ослободени од поштарина. 

Надоместокот на претпријатијата на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на 
име поштарина за овие пратки го плаќа Сојузната 
изборна комисија од средствата наменети за спро-
ведување на изборите". 

Член 17 
Во членот 143 ставот 3 се менува и гласи: 
„По утврдувањето на резултатот на изборите во 

изборната единица, општинската изборна комисија 
најитно ќе и ги достави, согласно со одредбите на 
овој закон, на Сојузната изборна комисија избор-
ните акти за изборот на пратеник за Сојузниот 
собор". 

Член 18 
Во членот 144 во ставот 1 зборот: „Сите" с<# 

брише. 
Член 19 

Членот 156 се менува и гласи: 
„Постапката за отповик на пратеник за Сојузниот 

собор се поведува на предлог од собирите на изби-
рачите, ако за поведување на постапката се из јасни 
мнозинство на избирачите на собирите што опфаќаат 
на јмалку една петтина од сите избирачи на избор-
ната единица во која е избран пратеникот чи ј от-
повик се предлага, или на предлог од на јмалку една 
петтина од вкупниот" број на избирачите на избор-
ната единица во која е избран пратеникот чиј отпо-
вик се предлага". 

Член 20 
Во членот 157 наместо зборовите: „најм1алку една 

третина'1 се ставаат зборовите: „на јмалку една 
петтина". 
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Член 21 
Членот 197 се менува и гласи: 
„Во работните заедници во државни органи, оп-

штествено-политички организации и здруженија во 
кои не постојат органи на управувањето, за прате-
ници за Организационо-политичкиот собор на избо-
рите што ќе се одржат во 1965 година, можат да 
бидат избирани членовите на извршните одбори на 
синдикалните организации во тие органи, опште-
етвено-политички организации односно здруженија" . 

Член 22 
Членот 198 се менува и гласи: 
„До донесувањето на закон односно статут со 

кој ќе се регулира кој се смета како член на за -
другата право да учествуваат на собирите на р а -
ботните луѓе што се одржуваат заради предлагање 
пратенички кандидати за Стопанскиот собор имаат, 
покрај земјоделците-членови на задруга или друга 
работна организација, и членовите на нивните до-
маќинства што се занимаваат со земјоделство*'. 

Член 23 
Чл. 199 и 200 се бришат. 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во .»Службен лист на СФРЈ" . 

635. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА СОЈУЗ-

НИОТ БУЏЕТ ЗА 1963 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за завршната сметка за 

извршувањето на Сојузниот буџет за 1963 година, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 18 ноември 1964 година и на 
седницата на Организациопо-политичкиот собор од 
18 ноември 1964 година. 

П. Р. бр. 94 
20 ноември 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р 
Претседател 

на Сојузната скупштина. 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО 

НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1963 ГОДИНА 
Член 1 

Се донесува завршна сметка за извршувањето 
на Сојузниот буџет за 1963 година. 

Остварените приходи и извршените расходи 
според Сојузниот буџет за 1963 година изнесуваат, 
и 

Приходите — — —- динари 680.989,252.792 
Расходите — — — ~ динари 631.760.417.140 
Вишокот на приходите 
над расхо/џне — — — динари 49.228,835.652 

Член 2 
Од остварениот вишок па приходите над расхо-

дите износот од 1.418 803 55!) динари ќе и се исплати 
па Службата па општественото книговодство иа име 
надоместоци и провизии за извршувањето па Со-
јузниот буџет за 1962 и на Сојузниот буџет за 1963 
ro-mrn, а изи.,сет од 47.8W) 032 093 динари се препе-
е л а егон.- и-, ките резерви на федерацијата . 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

па објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

636. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија , издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 

НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 
ЗА 1964 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
Сојузниот буџет за 1964 година, што го усвои Со-
јузната скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор од 18 ноември 1964 година и на седницата на 
Организационо-политичкиот собор од 18 ноември 
1964 година. 

П. Р. бр. 93 
20 ноември 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ 

БУЏЕТ ЗА 1964 ГОДИНА 
Член 1 

Во Законот за Сојузниот буџет за 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 52/63) членот 1 се 
менува и гласи: 

„Сојузниот буџет за 1964 година содржи: 
приходи ОД — — — — Динари 736.350,000.000 
расходи од — — — — Динари 736.350,000.000." 

Член 2 
Во членот 2 ал. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„1 дел — расходи на сојузните органи, установи 

и организации, во износ од Динари 64.107,000.000; 
2 дел — расходи за народна одбрана, во износ 

од Динари 332.250,000.000'-. 
Член 3 

Во посебниот дел на Сојузниот буџет за 1964 
година во одделот „Приходи" 2 дел, 3 раздел из-
носот: „168.900,000.000" се заменува со износот: 
„183.550,000.000", на обете места. 

Во 2 дел вкупниот износ: „662.900,000.000" се за -
менува со износот: „677.550,ООО.оОО". 

Во одделот „Приходи" вкупниот износ: 
„721.700.000.000" се заменува со износот: 
,.736.350,000.000". 

Член 4 
Во посебниот дел на Сојузниот буџет за 1964 

година во одделот „Расходи" 1 дел, 50 раздел, пар -
тија 208 износот: „10.400,000.000" се заменува со из -
носот: „12.400,000.000", а во истиот раздел вкупниот 
износ: „11.848,000.000" се заменува со износот: 
„13.848,000.000". 

Во 1 дел вкупниот износ: „62.107,000.000" се з а -
менува со износот: „64.107,ООО.ООО". 

Во 2 дел, 1 раздел, глава 1, партија 209 из -
носот: „316.900,000.000" се заменува со износот: 
„329.550.000.000", а во истиот раздел вкупниот из -
нос: „319.600,000.000" се заменува со износот: 
,.332.250,000.000". 

Во 2 дел вкупниот износ: „319.600.000.000" се за -
менува со износот: .,332.250,000.000", 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

па објавување го во „Службен лист на СФРЈ" . 
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637. 

Врз основа на членот 217 став 1 тачка 1 од 
Уставот на Соди ја листичка Федеративна Република 
Југославија , издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНО 
РЕГУЛИРАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАШАЊА ОД 
ОБЛАСТА НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА СТАНБЕ-
НАТА ИЗГРАДБА НА ГРАДСКИТЕ ПОДРАЧЈА ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ ХРВАТСКА 

И СЛОВЕНИЈА НОСТРА ДАНИ ПОРАДИ 
ПОПЛАВИТЕ 

Се прогласува Законот за посебно регулирање 
определени прашања од областа на финансирањето 
на станбената изградба на градските подрачја во 
социјалистичките републики Хрватска и Словенија 
пострадани поради поплавите, што го усвои Сојуз-
ната скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 18 ноември 1964 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 24 ноември 1964 година. 

П. Р. бр. 95 
25 ноември 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНО РЕГУЛИРАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРА-
ШАЊА ОД ОБЛАСТА НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА 
СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА НА ГРАДСКИТЕ ПОД-
РАЧЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА ПОСТРАДАНИ 
ПОРАДИ ПОПЛАВИТЕ 

Член 1 
На градските подрачја во Социјалистичка Р е -

публика Хрватска и Социјалистичка Република Сло-
венија пострадаш! поради поплавите во октомври 
1964 година, заеми од средствата на општинските 
фондови за станбена изградба можат да им се да-
ваат како на лица во работен однос така и на лица 
вон работен однос, што се сопственици на станови 
или семејни станбени згради уништени или тешко 
оштетени поради поплавата, и тоа заради изградба 
нови станови или семејни станбени згради или за -
ради поправка на оштетени станови или семејни 
станбени згради. 

Подрачјата од ставот 1 на овој член ги опреде-
луваат републичките извршни совети. 

Член 2 
Општинските собранија можат да пропишат во 

случаите од членот 1 на овој закон средствата на 
општинските фондови за станбена изградба да мо-
ж а т да се даваат и под услови поинакви отколку 
што се условите пропишани во чл. 43 до 54 на З а -
конот за финансирањето на станбената изградба 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 47/59 и 12/62). 

Посебните услови од ставот 1 на овој член ги 
определува управниот одбор на општинскиот фонд 
за станбена изградба во согласност со собранието 
на општината. 

Член 3 
Ако давателот на средствата на општинскиот 

фонд за станбената изградба ја определил намената 
на средствата во смисла на овој закон или други 
услови под кои можат тие да се користат, општин-
скиот фонд може тие средства да ги користи само 
за таа намена односно под тие услови. 

Средствата на општинскиот фонд за станбена 
изградба можат да се даваат и без обврска за вра -
ќање, ако така определил давателот на средствата 
од ставот 1 на овој член на општинскиот ф о н д 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ" . 

638. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју* 
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНО 
РЕГУЛИРАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАШАЊА ОД 
ОБЛАСТА НА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ НА ПОПЛА-
ВЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

Р Е П У Б Л И К И ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА 
Се прогласува Законот за посебно регулирање 

определени прашања од областа на станбените од-
носи на поплавените подрачја во социјалистичките 
републики Хрватска и Словенија, што го усвои Со-
јузната скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 18 ноември 1964 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 24 ноември 1964 година. 

П. Р. бр. 96 
25 ноември 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина 
Едвард Кардел. е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНО РЕГУЛИРАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРА-
ШАЊА ОД ОБЛАСТА НА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ 

НА ПОПЛАВЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА 
Член 1 

Утврдувањето на станарината за становите во 
населбите градени за сместување на населението од 
подрачјата во Социјалистичка Република Хрватска 
и Социјалистичка Република Словенија поплавени 
во октомври 1964 година, може со одлуки на општин-
ските собранија да се регулира на посебен начин, со 
отстапување од одредбите на чл. 106 до 109 на З а -
конот За станбените односи и Правилникот за тро-
шоците за изградбата што сочинуваат вредност на 
стЕшбената зграда и за начинот за расподелување на 
тие трошоци врз одделни станови („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 52/59). 

Член 2 
Општинското собрание може да пропише носи-

телите на станарско право на станови во граѓанска 
сопственост на поплавеното подрачје да се должни 
да учествуваат во трошоците за поправки поради 
поплавата на потешко оштетените станови со пла-
ќање на зголемена станарина или на друг начин. 

Станарината определена врз основа на прописот 
од стовот 1 на овој член не може да ја надмине 
височината на ануитетот по кредитот што е користен 
за поправка на станот и дел од зградата што му 
служи на станот, односно не може да го надмине 
износот што би и одговарал на височината на 
ануитетот на вложените кредити за поправка, ако за 
таа цел не е користен кредитот. 

Општинското собрание ќе определи кои станови 
во смисла на овој закон се сметат како потешко, 
оштетени. 

Ако носител на станарско право на стан во гра-
ганска сопственост не се согласи да учествува во i 
трошиците за поправка на оштетен стан, договорот? 
за користење на стан престанува да важи . 
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Општинското собрание може да пропише 
сопствениците на згради и станови оштетени поради 
поплавата да се должни да ги поправат тие згради 
и станови ако им се обезбеди соодветен кредит и ако 
тие згради и станови и понатаму ќе се користат за 
живеење 

Член 3 

Се овластуваат републичките извршни совети на 
собранијата на Социјалистичка Република Хрватска 
и Социјалистичка Република Словенија да ги опре-
делат подрачјата што настрадале поради поплавите. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" , 

639 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕ-
НИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ 

МЕРКИ ВО 1964 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополнение на Законот 
за стопанско-планските мерки во 1964 година, што 
го усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 18 ноември 1964 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор од 24 ноември 1964 го-
дина. 

П. Р. бр. 97 
25 ноември 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е р 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

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

-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ ВО 1964 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за стопанско-планинските мерки во 

1964 година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 52/63, 
31/64 и 42/64) во членот 38ж се додаваат два нови 
става, кој гласат: 

„Одредбите од членот 386 на овој закон нема да 
се применуваат на исплатите што се однесуваат на 
инвестиционите вложувања за обнова на админи-
стративните и управните згради и стопанските капа-
цитети оштетени со поплавите во октомври 1964 го-
дина во Социјалистичка Република Хрватска и во 
Социјалистичка Република Словенија. 

Подрачјата на кои се однесува одредбата од ста-
вот 2 на овој член ги определуваат републичките из-
вршни совети на собранијата на Социјалистичка 
Република Хрватска и Социјалистичка Република 
Словенија 

Член 2 
Ова ј закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

640. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 18 ноември 1964 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 24 ноември 1964 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕУЛУВАЊЕ СРЕДСТАВА ОД СТОПАН-

СКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Од средствата на стопанските резерви на ф е -
дерацијата што се формираат според членот 7 став 1 
од Законот за стопанско-планинските мерки во 1964 
година, му се доделува на градот Загреб привремено 
бескаматен кредит во износ од 12.000 милиони ди-
нари 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука Собра-
нието на градот Загреб ќе ги употреби за одобру-
вање кредити за преправка и изградба на станови за 
населението чии станови настрадале од поплава во 
октомври 1964 година, како и за други намени со 
кои се забрзува изградбата на становите наменети 
на тоа население. 

3. Условите под кои ќе се одобруваат кредитите 
од средствата според точката 1 од оваа одлука, ќе 
ги определи Собранието на градот Загреб. 

4. Начинот за враќање на средствата од точ-
ката 1 од оваа одлука ќе се. регулира со пропис со 
кој ќе се утврди начинот за обезбедување на сред-
ствата за отстранување на последиците од поплавата. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј ' 

Сојузна скупштина 
АС бр. 186/1 

25 ноември 1964 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р 
Претседател Претседател 

на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, е. р. Мијалко Тодоровић е. р. 

641. 

Врз основа на членот 69 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 53/57, 
44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НОВОГОДИШНА НАГРАДАНА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА СОЈУЗ-

НИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ 
1. Новогодишна награда за 1964. година ќе им се 

исплати на службениците и работниците на сојуз-
ните државни органи што се во редовен работен 
однос и на х о н о р а р и т е службеници со полно ра -
ботно време, и тоа: 

1) во височина на месечна плата на оние што 
во 1964 година поминале во служба над седум ме-
сеци: 

2) 50°/« од месечната плата на овие што во 1964 
година поминале во служба од три до седум месеци. 

2. Новогодишња награда не им припаѓа на слу-
жбениците и работниците на кои службата им пре-
станала според членот 92 став 1 точ. 5 или 6 или 
според членот 137 став 1 точ. 4, 5 или 6 од Законот 
за јавните службеници. 
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3. Како плата, во смисла на оваа одлука, се 
подразбирааат сите редовни примања кои според 
важечките прописи се сметаат како плата. 

4. На новогодишната награда ќе се пресмета и 
плати основниот придонес за инвалидско осигуру-
вање и основниот придонес за пензиско осигуру-* 
вање. 

5. Новогодишната награда ќе им се исплати на 
службениците и работниците на сојузните државни 
органи во декември 1964 година на товар на сред-
ствата на сојузниот буџет за 1964 година. 

6. Највисокиот орган на управувањето на уста-
новата што ја основал сојузен орган може да од-
лучи новогодишна награда да им се исплати на 
службениците и работниците на установата ако врз 
нив се применуваат одредбите за платите од Зако-
нот за јавните службеници. Во овој случај испла-
тата на новогодишната награда може да се изврши 
од средствата за лични расходи предвидени со 
финансискиот план или од средствата на соодветен 
фонд на установата. 

7. Сојузниот секретар за буџет и организација 
на управата дава, по потреба, упатства за тоа на 
кои сојузни органи и установи, како и на кои слу-
жбеници и работници во тие органи и установи, се 
применува оваа одлука. 

8. Оваа одлука влегува во сила третиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ ' ' , 

P. п. бр. 165 
21 ноември 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамбол ик, е p. 

642. 

Врз основа на членот 165 точка 2 од Основниот 
закон за финансирањето на општествено-политич-
ките заедници („Службен лист на СФРЈ" , бр. 31/64), 
во спогодба со сојузниот секретар за буџет и органи-
зација на управата, сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА 

ОПШТЕСТВЕНО -ПО ЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

I. СОСТАВ НА БУЏЕТОТ 

1. Согласно со одредбата од членот 46 на Основ-
ниот закон за финансирањето на општествено-поли-
тичките заедници (во понатамошниот текст: Основ-
ниот закон), буџетот на општествено-политичката 
заедница се состои од општ дел и посебен дел. 

2. Општиот дел на буџетот содржи: 
1) нормативен дел; 
2) искажување на приходите на општествено-

-политичката заедница од сите извори, по видови и 
форми приходи што и припаѓаат на општествено-
-политичката заедница според Основниот закон и 
другите сојузни закони, и и с к а ж у в а њ е на општиот 
распоред на приходите по основните намени (во по-
натамошниот текст: биланс на буџетот). 

3. Во посебниот дел на буџетот се искажува по-
блискиот распоред на оние приходи кои во билан-
сот на буџетот се распоредени во определени (апсо-
лутни) износи. Овој распоред се врши по корисници 
односно носители на средства и по поблиските 
намени. 

Во посебниот дел на буџетот не се искажува р а -
споредот на приходите кои во билансот на буџетот 
се распоредени во процент од сите или од одделни 
форми приходи (подразбирајќи го тука и распоредот 
»а одделни форми приходи во целина, т. е. 100л/о) во 
корист на фондови, посебни сметки или други ко-
рисници односно носители на средства. 

II. НОРМАТИВЕН ДЕЛ НА ОПШТИОТ ДЕЛ НА 
БУЏЕТОТ 

4. Нормативниот дел на општиот дел на буџетот 
содржи: 

1) година за која се донесува буџетот; 
2) вкупен износ на предвидените приходи, в к у -

пен износ на распоредените приходи и вкупен износ 
на текуштата буџетска резерва, како нераспореден 
дел на приходите; 

3) одредби за мерките за извршување на буџетот 
и за одржување на неговата рамнотежа и за пра -
вата и должностите на одделни органи во постап-
ката за извршување на буџетот 

5. Нормативниот дел на општиот дел на буџетот, 
покра ј останалото, задолжително содржи: 

1) ако распоредот на приходите се врши во про-
цент од сите или од одделни приходи — одредби за 
тоа од кои форми приходи и кој дел (процент) од тие 
приходи се распоредува во одделни фондови на оп-
штествено-политичката заедница, на одделни по-
себни сметки, на одделни корисници односно 
носители на средства и одделни потесни општестве-
но-политички заедници на име дополнителни сред-
ства, без оглед на тоа дали таквиот распоред на 
приходите во процент е извршен со посебни акти 
на собранието на општествено-политичката заедница 
или се врши со тој буџет. 

Таквите одредби, на пример (во сите примери во 
ова упатство називите на фондовите и органите и 
називите на прописите на одделни општествено-
-политички заедници дадени се произволно), можат 
да гласат: 

„На општинскиот фонд за школство во 1965 го-
дина му припаѓа: 

(1) . . . °/о од општинскиот придонес од личниот 
доход од работен однос — според Одлуката за осно-
вањето на општинскиот фонд за школство, бр. 
ОД ; 

(2) . . . °/о од општинскиот придонес од личниот 
доход од земјоделска дејност — според одлуката од 
точката (1); 

(3) . . . °/о од општинскиот данок на промет на 
стоки на мало што ќе се наплати во 1965 година/ ' ; 

или : 
„На сите општини на територијата на републи-

ката им се отстапува во 1965 година 100% од ре-
публичкиот данок на наследства и подароци — спо-
ред Законот за утврдувањето на отопите на 
републичките придонеси и даноци."; 

или: 
„На име општи дополнителни средства на оп-

штините на територијата на републиката во 1965 го-
дина им припаѓа — според Одлуката за обезбеду-
вање дополнителни средства на општините, и тоа: 

(1) на општините А, В и В — . . . % од републич-
киот придонес од личниот доход од работен однос; 

(2) на општините Б и Г — . . . °/о од републичкиот 
придонес од личниот доход од земјоделска дејност."; 

2) одредби за тоа по пат на кој инструмент на 
финансирање ќе се располага со средствата за по-
себни намени, т. е. непосредно од сметката на буџе-
тот — по пат на акредитив, од посебна сметка на 
општествено-политичката заедница, од фонд на оп-
штествено-политичката заедница или од фондови 
на органот на управата. 

Таквите одредби, на пример, можат да гласат: 
„Средствата распоредени за изградба на болница 

се користат непосредно од сметката на буџетот — 
по пат на документарен акредитив. Носител на овие 
средства е управата за инвестиции."; 

или: 
„Средствата распоредени за и з о п а ч у в а њ е на ма-

лари јата се пренесуваат на посебна сметка на оп-
штината и се користат од таа сметка. Носител на 
овие средства е секретаријатот за здравство. Прет-
сметката за употребата на овие средства ја донесува 
советот за здравство — на предлог од секретаријатот 
за здравство. Средствата на оваа сметка што не ќе 
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бидат потрошени до крајот на годината, можат да 
се користат и во наредната година за истите намени, 
а според наведената претсметка. ' ' ; 

или: 
„Средствата распоредени за заедничка потро-

шувачка на работниците на органите на управата и 
општинскиот суд се внесуваат во фондот за заеднич-
ка потрошувачка на односните органи односно судот 
и се користат според важечките прописи.*'; 

3) одредби за заедничко финансирање опреде-
лени општествени потреби и задачи (чл. 100 до 105 
од Основниот закон), ако такво финансирање постои, 
со кои, во смисла на склучените договори за заед-
ничко финансирање, се утврдува дали средствата 
распоредени за заедничко финансирање ќе се пре-
несуваат од сметка на буџетот во заеднички фонд, 
на заедничка посебна сметка, во определен фонд на 
една од општествено-политичките заедници што уче-
ствуваат во заедничкото финансирање или непо-
средно на сметка на заеднички орган или органи-
зација. 

III. БИЛАНС НА БУЏЕТОТ 
6. Билансот на буџетот се изработува според ше-

мата од точ. 8 и 16 на ова упатство. 
7. Класификационите единици (броеви) утврдени 

во шехмата за одделни видови, форми и потформи 
приходи, како и класификационото броеви утврдени 
за основни намени, распоредни групи и распоредни 
подгрупи во општиот распоред на приходите — се 
задолжителни. 

Ако во билансот на буџетот на некоја опште-
ствено-политичка заедница на страната на приходите 
не се појавува некој вид, форма или потформа при-
ходи, или во општиот распоред на приходите не се 
појавува некоја основна намена, распоредна група 
или распоредна подгрупа таквите ставки не се иска-
жуваат во шемата, но поради тоа ниту на страната 
на приходите ниту во општиот распоред на прихо-
дите не можат да се менуваат наредните к л а с и ф и -
кациони броеви. 

На пример, царините се исклучиво приход на ф е -
дерацијата, та не се појавуваат како приход во буџе-
тите на републиките и општините. Поради тоа во 
нивните буџети, по: „видот 3. Такси" веднаш се иска-
жува : „видот 5. Приходи според посебни сојузни 
прописи", т. е. се задржува класификациониот број 5 
за тој вид приходи и класификапионите броеви 50, 
51. ити. за формите приходи во тој вид. 

1. Приходи во билансот на буџетот 
8. Во билансот на буџетот приходите се и с к а ж у -

ваат на следниот начин: 

Класифика-
циони број 
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ВИД 1. ПРИДОНЕСИ 
11. Придонес од личниот доход од ра -

ботен однос: 
111. — придонес од личниот доход од 

работен однос во стопанството 
112. — придонес од личниот до код од 

работен однос вон стопанството 
12. Придонес од личниот доход од 

земјоделска дејност 
13. Придонес од личниот доход од са-

мостојно вршење занаетчиски и 
други стопански дејности: 

131. — придонес од самостојно вршење 
занаетчиска дејност 

1 2 3 4 5 

132. — придонес од самостојно вршење 
други стопански дејности 

133. — придонес од занаетчиски и дру-
ги стопански дејности кој се 
плаќа во паушален износ и кој 
се плаќа во процент од оства-
рениот бруто приход 

14. Придонес од личниот доход од са-
мостојно вршење интелектуални 
услуги: 

141. — придонес од личниот доход од 
самостојно вршење интелекту-
ални услуги кој се плаќа врз 
вкупниот приход 

142. — придонес од личниот доход од 
самостојно вршење интелекту-
ални услуги кој се плаќа во 
паушален износ 

15. Придонес од личниот доход од ав-
торски права, патенти и технички 
унапредувања 

16. Придонес од вкупниот приход на 
граѓаните 

17. Придонес од превозничка дејност 
на странски превозници 

Вкупно вид 1. придонеси 

ВИД 2. ДАНОЦИ 
21. Данок на промет на производи и 

услуги: 
211. — општ данок на промет 
212. — данок на промет на производи 

и услуги 
213. — данок на промет на стоки на 

мало 
214. — друг данок на промет 

22. Данок на приход од згради 
23. Данок на приход од имот и имотни 

права 
24. Данок на орудија за производство 

во земјоделството и на хибридна 
лоза 

25. Данок на приход остварен со 
употреба на дополнителна работа 
од други лица 

26. Данок на наследства и подароци 
Вкупно вид 2. Даноци 

ВИД 3. Т А К С И 
31. Административни такси 
32. Комунални такси 
33. Судски такси 
34. Конзуларни такси 
35. Царински такси 
36. Такси на странски друмски возила 

Вкупно вид 3. Такси 

ВИД 4. Ц А Р И Н И 
41. Царини 

Вкупно вид 4. Царини 

ВИД 5. ПРИХОДИ СПОРЕД ПО-
СЕБНИ СОЈУЗНИ ПРОПИСИ 

51. Придонес од доходот на стопан-
ските организации 

52. Придонес за користење градско 
земјиште 

53. Парични казни 
Вкупно вид 5. Приходи според по-
себни сојузни прописи 
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1 2 3 4 5 

ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИ 
И ДРУГИ Р А З Н И ПРИХОДИ 

61 Приходи на органите: 
611. — орган А 
612. — орган Б 
613. — орган В ити. 

62. Приходи на укинатите фондови 
63. Други приходи 

Вкупно вид 6. Приходи на органи-
те и Други разни приходи 

ВИД 7, ДОПОЛНИТЕЛНИ 
СРЕДСТВА 

71. Општи дополнителни средства: 
711. — општи дополнителни средства 

во процент од сите или од од-
делни приходи 

712. — општи дополнителни средства 
во определен износ 

72. Наменски дополнителни средства: 
721. — наменски дополнителни сред-

ства во процент од сите или од 
одделни приходи 

722. — наменски дополнителни сред-
ства во определен износ 

Вкупно вид 7. Дополнителни сред-
ства 

ВИД 8. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 
81. Вишок на приходите според буџе-

тот за предходната година 
82. Средства на посебната буџетска 

резерва од претходната година 
83. Враќаше во врска со исплатите 

извршени во поранешните години 
84. Наплатени приходи од 1964 и по-

ранешните години 
Вкупно вид 8. Пренесени средства 

ВИД 9. ПРИХОДИ З А Ф И Н А Н -
С И Р А Њ Е О К О Л И Ј А (АВТОНОМ-

НА ПОКРАИНА) 
91. Приходи за финансирање околија 

(автономна покраина) во определен 
износ 
Вкупно вид_9. Приходи за финан-
сирање околија (автономна по-
краина) 

ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПО-
РЕД (видови 1. до 9) 

9. Приходите или деловите приходи, што поши-
роката општествено-полптичка заедница им ги от-
стапува на сите потесни општествено-политички 
заедници од ист вид на својата територија (член 10 
од Основниот закон) во ист процент и под исти 
услови, но не како дополнителни средства, не се 
искажуваат во билансот на буџетот на пошироката 
општествено-политичка заедница што ги отстапува 
тие приходи (член 13 став 3 од Основниот закон) 

Приходите од ставот 1 на оваа точка отстапени 
на потесни општествено-политички заедници, се 
искажуваат во билансот на буџетот на потесната 
општествено-политичка заедница на ко ја и се отста-
пени, на ист начин како што се искажуваат сопстве-
ните приходи, во соодветната ставка на видот, ф о р -
мата и потформата приходи. 

10. Ако дополнителни средства и се обезбедуваат 
на република или општина (член 8 од Основниот 

закон) со отстапување одделни приходи во целина 
или делумно (во процент), во билансот на буџетот 
на општествено-политичката заедница што ги отста-
пува приходите таквите одделни приходи се иска-
ж у в а а т во полн износ (бруто), без оглед на тоа што 
тие се отстапуваат, во целина или делумно, како 
дополнителни средства. Истовремено, приходите на 
тој начин отстапени како дополнителни средства, се 
искажуваат глобално и во општиот распоред на 
приходите, во соодветната распоредна група: „основ-
на намена 09. Општи дополнителни средства на поте-
сните општествено-политички заедници". 

Приходите од ставот 1 на оваа точка отстапени 
на потесните олштественс-политички заедници како 
дополнителни средства, се искажуваат во билансот 
на буџетот на потесната општествено-политичка з а -
едница на која и се отстапени тие, и тоа глобално во 
соодветната ставка на формата и потформата на при-
ходите од видот: „7, Дополнителни средства". 

11. Ако, во смисла на републички прописи, сред-
ствата за финансирање околии и автономни покра-
ини се обезбедуваат со издвојување одделни ре -
публички приходи во целина или делумно (во 
процент), во билансот на буџетот на републиката 
таквите одделни приходи се искажуваат во полн 
износ (бруто), без оглед на тоа што се распоредуваат 
тие, во целина или делумно, за финансирање околии 
и автономни покраини. Истовремено, така распореде-
ните приходи за финансирање околии и автономни 
покраини се искажуваат глобално и во општиот р а -
според на приходите на републичкиот буџет, во 
„основната намена: 08. Финансирање околии и авто-
номни покраини". 

Во билансот на буџетот на околија (автономна 
покраина) на која и се обезбедуваат средства за ф и -
нансирање на начинот од ставот 1 на оваа точка, 
така обезбедените средства се искажуваат во соод-
ветната ставка на видот, формата и потформата при-
ходи (на пример, придонес од личниот доход од ра -
ботен однос — во ставката 111 или 312). 

12. Ако средствата за финансирање околиите и 
автономни покраини се обезбедуваат од републички 
приходи во определен износ, во билансот на буџетот 
на околината (автономната покраина) така обезбе-
дените средства се искажуваат во увидот: 9. При-
ходи за финансирање околија (автономна покра-
ина)". 

13. Во формата приходите: ,/21. Данок на промет 
на производи и услуги" одделни подформи приходи 
о п ф а ќ а а т : 

1) под: „211. Општ данок на промет" — општ да -
нок на промет ко ј се плаќа според делот I од Тари-
ф а т а за данокот на промет; 

2) под: „212. Данок на промет на производи и 
услуги" — данок на промет кој се плаќа : 

а) според делот И од Т а р и ф а т а за данокот на 
промет — Данок на промет на производи; 

б) според делот IV од Тарифата за данокот на 
промет — Данок на надоместоци за услуги; 

в) според точ. I и И од делот V на Тарифата за 
данокот на промет — Општински данок на промет; 

3) под: „213. Данок на промет на стоки на мало" 
— данок на промет кој се плаќа според точката III 
од делот V на Тарифата за данокот на промет — 
Општински данок на промет; 

4) под: „214 Друг данок на промет — данок на 
промет кој се плака : 

а) според делот III од Тарифата за данокот на 
промет — Данок на промет при набавка на опре-
делени производи; 

б) според Уредбата за данокот на промет на не-
движности и права. 

14. Во „видот 6. Приходи на органи и други 
разни приходи", одделни форми приходи опфаќаат : 

1) под: „60. Приходи на органи*' — приходи на 
државните органи остварени со нивната дејност, ако 



Страна 822 — Б р о ј 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 25 ноември 1964 

со з-ако« или со прописи донесени врз основа на з е -
ко« не е определено поинаку (член 22 од Основниот 
закон). Ако со закон или со пропис донесен врз 
основа на закон е определено тие приходи да не 
се внесуваат во буџетот, со тие приходи ќе се по-
стапи на начинот определен со закон или со пропис 
донесен врз основа на закон; 

2) под: „63. Други приходи" — приходи што не 
м о ж а т да се подложат под видови, ф о р м и и потфор-
ми приходи од шемата, к а к о што се: приходи од 
закуп, наплатени трошоци на спорови, интереси на 
орочени средства и други приходи установени со 
сојузни закони и со прописи донесени врз основа на 
сојузни закони. 

15. Во буџетите на општествено-политичките 
заедници не се и с к а ж у в а а т : 

1) приходите од чл. 26, 27 и 28 на Законот за 
претпријати јата за патишта („Службен лист на 
Ф Н Р Ј " , бр. 27/61 и „Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 
52/63). Овие приходи се уплатуваат во фондот за 
патишта на односната општествено-политичка з а -
едница односно, ако општествено-политичка заед-
ница не основала фонд за патишта, во корист на 
посебната сметка на општествено-политичката заед-
ница, и можат да се употребат само за намените за 
кои можат да се користат тие приходи според одред-
бите од Законот за претпри јати јата за патишта 
(член 161 од Основниот закон); 

2) приходите од местен самопридонес во пари, 
бидејќи тие приходи не и припаѓаат на општината . 
Приходите од местен самопридонес во пари се у п л а -
туваат во корист на посебната сметка непосредно, 
и можат да се користат само за целите определени 
при воведувањето на месниот самопридонес. 

2. Општ распоред на приходите во билансот на 
буџетот 

16. Општиот распоред на приходите во билансот 
на буџетот се в р ш и според следната шема : 

Класификациони 
бро : на 
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2 3 4 1 5 

0 1 - 1 . 

0 1 - 2 . 

0 1 - 2 - 1 . 

0 1 - 2 - 2 . 

ОСНОВНА Н А М Е Н А 01. Д Е Ј -
НОСТ У Ч И Л И Ш Т Е 
Средства распоредени во 
процент од сите или од од-
делни приходи 
Средства распоредени во о -
пределен износ: 
— за редовна дејност 
— за посебни намени (освен 

за инвестиции) 
Вкупно основната најмена 
01 (01-1Ги 01-2) 

0 2 - 1 , 

0 2 - 2 . 
0 2 - 2 - 1 . 

0 2 - 2 - 2 . 

ОСНОВНА НАМЕНА 02. Н А -
У Ч Н А И К У Л Т У Р Н О - П Р О -
СВЕТНА ДЕЈНОСТ 
(Расчленување како к а ј ос-
новната намена 01.) 

ОСНОВНА НАМЕНА ОЗ. 
С О Ц И Ј А Л Н И Г Р И Ж И 
(Расчленување к а к о к а ј ос-
новната намена 01) 

07-2. 

0 8 - 1 . 

0 8 - 2 . 

ОСНОВНА Н А М Е Н А 04. 
З Д Р А В С Т В Е Н А З А Ш Т И Т А 
(Расчленување к а к о к а ј ос-
новната намена 01.) 

ОСНОВНА Н А М Е Н А 05. К О -
М У Н А Л Н А Д Е Ј Н О С Т 
(Расчленување к а к о к а ј ос-
новната намена 01.) 

ОСНОВНА Н А М Е Н А 06. Р А -
Б О Т А НА Д Р Ж А В Н И О Р -
ГАНИ 
(Расчленување к а к о к а ј ос-
новната намена 01.) 

ОСНОВНА Н А М Е Н А 07. Н А -
Р О Д Н А О Д Б Р А Н А 
Средства распоредени во о -
пределен износ 

Вкупно основната намена 
07. (07-2.) 

ОСНОВНА Н А М Е Н А 08. Ф И -
Н А Н С И Р А Њ Е О К О Л И И И 
А В Т О Н О М Н И П О К Р А И Н И 
Средства распоредени во про-
цент од сите или од одделни 
приходи 
Средства распоредени во о-
пределен износ 

Вкупно основната најмена 
08. (08-1. и 08-2.) 

ОСНОВНА Н А М Е Н А 09. О П -
Ш Т И Д О П О Л Н И Т Е Л Н И 
СРЕДСТВА НА П О Т Е С Н И Т Е 
О П Ш Т Е С Т В Е Н О - П О Л И Т И -
Ч К И З А Е Д Н И Ц И 

(Расчленување к а к о к а ј ос-
новната намена 08.) 

ОСНОВНА Н А М Е Н А 10. Н А -
М Е Н С К И Д О П О Л Н И Т Е Л Н И 
СРЕДСТВА НА П О Т Е С Н И Т Е 
О П Ш Т Е С Т В Е Н О - П О Л И Т И -
Ч К И З А Е Д Н И Ц И 

(Расчленување к а к о к а ј ос-
новната намена 08.) 
ОСНОВНА Н А М Е Н А И . Д Е Ј -
НОСТ НА М Е С Н И Т Е З А -

Е Д Н И Ц И 

(Расчленување к а к о к а ј ос-
новната намена OS.) 

ОСНОВНА Н А М Е Н А 12. Д Е Ј -
НОСТ НА О П Ш Т Е С Т В Е Н О -
НО Л И Т И Ч К И О Р Г А Н И З А -
Ц И И И З Д Р У Ж Е Н И Ј А НА 
ГРАЃАНИ 
(Расчленување к а к о к а ј ос-
новната намена 08.) 

ОСНОВНА Н А М Е Н А 13. Н Е -
С Т О П А Н С К И И Н В Е С Т И Ц И И 
(Расчленување к а к о к а ј ос-
новната намена 08.) 

ОСНОВНА Н А М Е Н А 14. И Н -
Т Е Р В Е Н Ц И И ВО С Т О П А Н -
СТВОТО 
(Расчленување к а к о к а ј ос-
новната намена 08.) 
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ОСНОВНА < НАМЕНА 15, И З -
Д В О Ј У В А Н А ВО Р Е З Е Р В -
НИОТ ФОНД И ЗА ПОСЕБ-
НАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 
(Расчленување како к а ј ос-
новната намена 08.) 
ОСНОВНА НАМЕНА 16. Б У -
ЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПО-
РАНЕШНИТЕ ГОДИНИ 

16-2 Средства распоредени во о-
пределен износ 

Вкупно основната намена 
16. (16-2) 

ОСНОВНА НАМЕНА 17. И Н - ~ 
Б Е С Т И Д Н И ВО СТОПАН-
СТВОТО 
(Расчленување како к а ј ос-
новната намена 16.) 
ОСНОВНА НАМЕНА 18. НЕ-
РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ 
(ТЕКУШТА БУЏЕТСКА РЕ-
ЗЕРВА) 
(Расчленување како к а ј ос-
новната намена 16.) 
ОСНОВНА НАМЕНА 19. ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ СПОРЕД 
СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 

19-1 Средства распоредени во 
процент од сите или од од-
делни приходи 

19-2, Средства распоредени во о-
пределен износ 

Вкупно основната намена 
19. (19-1. и 19-2.) ~ .... __ 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И 7 
НЕРАСПОРЕДДЕНИ П Р И -
ХОДИ (ОСНОВНИТЕ Н А -
МЕНИ 01. до 19.) 

17. 'Општиот распоред на приходите во билан-
сот на буџетот се врши по основни намени. 

Во буџетите на сите општествено-политички 
заедници, осврн во сојузниот буџет, општиот распо-
ред на приходите се врши на 18 основни намени, 
кои носат соодветни назизи и имаат класификацио-
ни броеви од 01 до 18. 

Општиот распоред на приходите во сојузниот 
буџет се врши на 19 основни намени, што имаат 
класификациони броеви од 01 до 19. 

18. Во рамките на основната намена, понатамош-
ниот распоред на приходите се врши, по правило, вок 

две распоредни групи, зависно од начинот на распо-
редот на приходите за основната намена, та: 

1) во првата распоредна група се искажуваат 
средствата кои за соодветнава основна намена се 
распоредуваат во процент од сите или од одделни 
приходи, подразбирајќи ги и средствата на распо-, 
редените одделни приходи во целина, т.е. 100%. 

Сите средства распоредени за една определена 
основна намена во процент, се искажуваат во еден 
износ, без понатамошно расчленување, бидејќи нор-
мативниот дел на општиот дел од буџетот содржи 
одредби за ;pfc>a кој процент и од кои приходи се 
распоредува на %о] начин (во корист на фондови, 
посебни сметки или други корисници односно но-
сители на средства). 

Оваа прва распоредна група може да се појави 
сагло к а ј основните намени од 01 до 06, од 08 до 15 
и 19. 

К л а с и ф и к а ц и о н и број на оваа распоредна гру-
па е цифрата 1, која се става зад класификациониот 
број на основната намена (на пр.: 01-1 или 14-1 и 
ел.); 

2) во втората распореда група во рамките на 
основната намена се искажуваат средствата кои за 
таа основна намена се распоредуваат во определен 
(апсолутен) износ. 

Средствата распоредени за една определена ос-
новна намена во определен (апсолутен) износ се 
распоредуваат понатаму во билансот на буџетот са-
мо к а ј основните намени од 01 до "06, додека к а ј 
другите основни намени се искажуваат во еден из-
нос, бидејќи понатамошниот распоред по корисници 
односно носители на тие средства и по поблиски 
намени се врши во посебниот дел од буџетот. 

Оваа втора распоредна група може да се појави 
к а ј сите основни намени, а само таа (без првата 
распоредна група) сб појавува к а ј основните намени 
07, 16. 17 и 18. 

К л а с и ф и к а ц и о н и број 'на оваа* раепоредна гру-
па е цифрата 2 која се става зад класификациониот 
број на основната намена (на пр.: 03-2 или 17-2 и ел.). 

19. Во рамките на втората распоредна група по-
натамошниот распоред на приходите се врши само 
к а ј основните намени 01 до 06, и тоа во две распо-
редни подгрупи, зависно од тоа дали средствата за 
таа основна намена се распоредуваат во определен 
(апсолутен) износ за редовната дејност или за посе-
бни намени, та: 

1) во првата распоредна подгрупа од распоред-
ната група 2, се искажуваат средствата кои во ос-
новните намени 01 до 06 се распоредуваат во опреде-
лен (апсолутен) износ за редовната дејност на ор-
гани, установи или организации (точка 22). 

Така ра споредените средства, иако тие, по пра-
вило се распоредуваат во рамките на една основна 
намена за редовната дејност на повеќе органи, ус-
танови или организации, не се расчленуваат пона-
таму во билансот на буџетот, туку се искажуваат 
во еден износ, бидејќи поблискиот распоред по ко-
рисници односно Носители на средства се врши во 
посебниот дел на буџетот. Ако во одделни буџети се 
у к а ж е потреба ова понатамошно расчленување по 
корисници односно носители на средства да се вр-
ши и во билансот на буџетот, такво расчленување 
може но не мора да се врши 

Класификационен број на оваа распоре дна по-
дгрупа е цифрата 1, ко ја се става зад к л а с и ф и к а -
ционите броеви на основната намена и распоредна-
та група (на пр.: 06-2-1 или 01-2-1 и ел.); 

2) во втората раепоредна подгрупа од распоред-
ната група 2, се искажуваат средствата кои во ос-
новните намени 01 до 06 се распоредуваат во опре-
делен (апсолутен) износ за посебни намени, освен 
за инвестиции (точка 23). . 

Така распоредените средства, иако тие, по пра -
вило се распоредуваат во рамките на една основна 
намена за повеќе посебни намени, не се расчлену-
ваат понатаму во билансот на буџетот, туку се иска-
жуваат во еден износ, бидејќи поблискиот распоред 
за одделни посебни намени се врши во посебниот 
дел на буџетот. Ако вог одделни буџети се у к а ж е 
потреба ова понатамошно расчленување за оддел-
ни посебни намени да се врши и во билансот на 
буџетот, такво расчленување може но не мора да 
се врши. 

Класификационен број на оваа распоредна под-
група е цифрата 2, која се става зад к л а с и ф и к а ц и -
оното броеви на основната намена и распоредната 
група (на пример: 02-2-2 или 06-2-2 и ел.). 

20. При општото распоредување на приходите 
во билансот на буџетот на одделни основни намени 
треба да се придржуваме за следното: 

1) класификаци јата на основните намени во ше-
мата е извршена, со н у ж н и отстапувања, во со-
гласност со Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и други организации и државните орга-
ни според дејностите, која е составен дел на П р а -
вилникот за распоредување на корисниците на оп-
штествен имот според нивните дејности („Службен 
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лист на ФНРЈ" , бр. 10/62 и 12/63 и „Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 26/64), Ако при распоредувањето на 
приходите за одделни поблиски намени се појави 
сомневање во која основна намена спаѓа таква по-
блиска намена, треба да се послужиме со спомената-
та Номенклатура. Така, на пример, средствата за некој 
ученички дом или обдениште се распоредуваат во 
основната намена: „ОЗ. Социјални грижи", бидејќи 
е предвидено така во спомената Номенклатура, без 
оглед на тоа што нормативниот дел на општиот 
буџет може да биде определено носител на тие сред-
ства да е секретаријатот за просвета; 

2) во „основната намена 13. Нестопански инве-
стиции" се искажуваат средствата кои се распоре-
дуваат како за текушти вложувања во нестопански 
инвестиции, во кои спаѓаат и средствата за опрема 
на државни органи, така и средствата за ануитети 
во врска со кредитите добиени за нестопанска ин-
вестиции, а кои стасуваат во годината за која се до-
несува буџетот. Во оваа основна намена се иска-
жуваат и средствата распоредени за исплата на си-
те обврски по основот на нестопански инвестиции 
што стасале а не се подмирени во претходната и 
поранешните години. Овие мерила се применуваат 
и при распоредувањето на средствата за стопански 
инвестиции; 

3) во „основната намена 14. Интервенции во сто-
панството" се искажуваат средствата распореден^ 
за разни регреси и п р е м и н а т о оптшествено-полити-
чка заедница им ги дава на определени стопански 
организации врз основа на посебни прописи, како и 
средствата за унапредување одделни стопански об-
ласти, на пример: за геолошко-рударски истражу-
вања, за пошумувања, за мерките за заштита од е -
розии и поплави,, за одржување патишта и слично; 

4) во „основната намена 15. Издво јуван а во ре-
зервниот фонд и за посебната буџетска резерва" се 
искажуваат средствата распоредени за резервниот 
фонд на општествено-политичката заедница и за 
посебната буџетска резерва, ако со прописи е пред-
видено формирање на посебна буџетска резерва; 

5) во „основната намена 16. Буџетски обврски од 
поранешните години" се искажуваат средствата ра-
споредени за исплата на обврските стасани а непод-
мирени во претходната и ^поранешните години, ос-
вен за исплата на обврските по основот на нестопан-
ски и стопански инвестиции, бидејќи средствата 
за обврските по инвестициите се искажуваат во ос-
новната намена: „13. Нестопански инвестиции" или 
во „основната намена 17. Инвестиции во стопан-
ството"; 

6) во „основната намена 18. Нераспоредени при-
ходи (текушта буџетска резерва)" се искажува не-
распоредениот дел на приходите на општествено-
политичка заедница, кој во текот на годината служи 
за дополнителен распоред за покритие на непредви-
дените или недостатно предвидените потреби во бу-
џетот; 

7) во „основната намена 19. Посебни намени спо-
ред сојузниот буџет" се искажуваат средствата рас-
поредени за оние намени кои, поради специфични-
те потреби на федерацијата , се појавуваат само во 
сојузниот буџет и не можат да се подведат под ние-
дна од основните намени од 01 до 18. 

21. Во основните намени од 01 до 06, распоред-
ната група: „Средства распоредени во определен 
износ" се расчленува, според точката 19 од ова упат-
ство, на две распоредни подгрупи, и тоа: на „Сред-
ства за редовната дејност" и на „Средства за посе-
бни намени". 

22. Во распоредната подгрупа: „Средства за ре-
довната дејност" се искажуваат средствата кои со 
буџетот се распоредуваат во определен (апсолутен) 
износ за покритие на расходите на редовната де ј -
ност на установите од општествените служби (во 
основните намени од 01 до 05) и на државните ор-
гани (во основната намена Об), та: 

1) во основните намени: „01. Дејност училиште", 
„02. Научна и културно-просветна дејност", „ОЗ. Со-

ци јални грижи", „04. Здравствена заштита" и „05. 
Комунална дејност" — во распоредната подгрупа: 
„Средства за редовна дејност" се искажуваат сред-
ствата кои на установи од општествените с л у ж -
би на тие дејности им се распоредуваат со буџетот 
во определен (апсолутен) износ на име надоместоци 
за услугите што ги вршат тие установи, односно на 
име надоместоци за нивната дејност врз основа на 
договор или по некој друг правен основ (на пример, 
врз основа на акт од собранието на општествено-
политичката заедница што ја основало установата); 

2) во „основната намена 06. Работа на д р ж а в -
ните органи" — во распоредната подгрупа: „Сред-
ства за редовната дејност" се искажуваат средства-
та што се распоредуваат со 'буџетот во определен 
(апсолутен) износ за лични расходи и материјални 
трошоци на државните органи. 

Како лични расходи се подразбираат личните 
доходи и други видови лични расходи. 

К а к о материјални трошоци се подразбираат: 
трошоците за набавка на потрошни материјали и 
ситен инвентар кој не спаѓа во опрема; трошоците 
за огрев, осветление и одржување чистота на слу-
жбените простории; трошоците за поштенеко-теле-
графско-телефонски услуги; трошоците за закуп и 
редовно одржување на слз^жбените простории; тро-
шоците за набавка стручни публикации и литера-
тура и за печатење службени материјали; патните 
и други слични трошоци според прописите за надо-
местоците на тие трошоци; трошоците за осигуру-
вање и текушто одржување на опрема; други оличе-
ни трошоци потребни за вршење на редовната де ј -

н о с т на државен орган. 
Како материјални трошоци се сметаат и сред-

ствата за амортизација на опремата, ако со пропие 
на општественб-политичката заедница е предвиде-
на амортизација на опремата на државните органи. 

23. Во распоредната подгрупа: „Средства за по-
себни намени" се искажуваат средствата кои со бу-
џетот се распоредуваат во определени (апсолутни) 
износи за подмирување определени потреби, за извр-
шување определени задачи и обврски на општестве-
но-политичка заедница, кои не спаѓаат во редовна-
та дејност на установите од општествените служби и 
на државните органи. 

Средствата што се распоредуваат за набавка на 
опрема и за инвестиции воопшто, не се искажуваат 
во оваа распоредна подгрупа, бидејќи се искажуваат 
под „основната намена 13. Нестопански инвестиции". 

Така, на пример, во раепоредната подгрупа: 
„Средства за посебни намени" се искажуваат сред-
ствата распоредени: 

1) во „основната намена 02. Научна и културно 
-просветна дејност" — за организирање научни со-
станоци, откуп на научни и просветни филмови, у -
чество во трошоците на гостување уметници и уме-
тнички ансамбли, за организирање уметнички из -
ложби, за награди и други признанија за научни и 
уметнички творби, за признанија на научни, прос-
ветни и културни работници, за помагање разни 
просветни и културни акции, за учество во тро-
шоците за издавање одделни публикации од поши-
роко значење, и слично; 

2) во „основната намена ОЗ. Социјални грижи" 
— за* намените како што се: издршка на штитеници. 
сместени во социјални установи, помош за ш к о л у - ' 
вање деца од жртви на фашистичкиот терор, издр-
шка на социјално загрозени деца, помош на семеј-
ства чии хранител и се наоѓзат на задолжителна во-
ена служба; социјална помош по други основи и 
слично; 

3) во „основната намена 04. Здравствена з а ш -
тита" — за спречување и отстранување заразни бо-
лести и епидемии, за п л а ќ а њ е болнички трошоци 
на здравствени установи што ги подмирува опште-
ствено-политичката заедница според посебни про-
писи, за санитарна заштита и мерки на јавната х и -
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гиена, како и за други акции и мерки на здравстве-
ната заштита; 

4) во „основната намена 05. Комунална дејност" 
— за одржување и уредување паркови и зелени по-
вршини, за јавно осветление, чистење и миење на 
улици, за трошоците во врска со иселување според 
п р а в о с и л н и решенија и слично; 

5) во „основната намена 06. Работа на државни 
органи" — за подмирување определени потреби или 
за извршување задачи што и се сродни на дејноста 
на државните органи, а кои не спаѓаат во редовната 
дејност на државниот орган (функционални расхо-
ди), како што се: членарини на меѓународни орга-
низации, трошоци на стручни комисии, трошоци за 
спроведување вонредни акции и анкети и слично, 
како и за формирање средства за заедничка потро-
шувачка на државниот орган, освен за прибавување 
неподвижни и подвижни предмети кои сочинуваат 
средства на заедничката потрошувачка. 

IV. ПОСЕБЕН ДЕЛ НА БУЏЕТОТ 
24. Посебниот дел на буџетот содржи: 
1) искажани приходи на посебниот дел на бу-

буџетот. 
2) распоред на приходите на посебниот дел на 

буџетот. 
25. Приходите на посебниот дел на буџетот се 

искажуваат во еден (вкупен) износ. Овие приходи 
претставуваат вкупни приходи на буџетот намале-
ни за износите на приходите кои во општиот рас-
поред на приходите во билансот на буџетот се ра-
споредени по основни намени во процент од сите 
или од одделни приходи во корист на фондови, по-
себни сметки или други корисници односно носи-
тели на средства (точка 3 став 2). 

26. Распоредот на приходите на посебниот дел 
на буџетот се врши по раздели, при што еден раз -
дел ги опфаќа сите средства што му се распореду-
ваат на еден корисник односно носител на средства. 

Обележувањето на разделите се врши со брое-
ви, почнувајќи од бројот 1. 

Во секој раздел распоредот на приходите се вр-
ши по основни намени, а по тоа во рамките на се-
која основна намена — по поблиски намени. 

Основната намена се означува со ист к л а с и ф и -
кационен број со кој таквата основна намена е оз-
начена во општиот распоред на приходите во би-
лансот на буџетот. 

Поблиските намени се искажуваат во позиции. 
Обележувањето на позициите се врши со броеви, 
почнувајќи од бројот 1. Кон бројот на повици јата 
се става и класификациониот број на раепоредната 
група или распоредната подгрупа, во која се опфа-
тени средствата за таа позиција (поблиска намена) 
во општиот распоред на приходите во билансот на 
буџетот. 

На пример, распоредот на приходите во посеб-
ниот дел на буџетот по раздели може да биде ваков: 
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Б
ро

ј 
на

 
по

зи
ци

ја
та

' 
' 

| 

»Успоред-
на група 

или 
подгрупа 

ОСНОВНА И 
ПОБЛИСКА НАМЕНА 

ИЗНОС НА 

Б
ро

ј 
на

 
по

зи
ци

ја
та

' 
' 

| 

»Успоред-
на група 

или 
подгрупа 

ОСНОВНА И 
ПОБЛИСКА НАМЕНА 

| 
по

зи
-

i 
пи

ја
 

ос
но

в-
на

та
 

на
м

ен
а 

1 2 3 4 5 

04. Здравствена заштита 
И 04-2-2. Надоместок - на трошоците за 

лекување на болни во бол-
ници за душевни болести 
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кретаријатот 

78 06-2-2. За фондот на заедничката 
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потрошувачка на секрета-
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79 06-2-2. Членарина на Меѓународ-
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за работата на здружението 
13. Нестопански инвестиции 

81 13-2. Изградба на болница 
82 13-2. Инвентар за секретаријатот 
83 13-2 Станови за работниците на 

секретаријатот 
Вкупно раздел 23. (позиции 
75 до 83) 

Рекапитулација на разделот 
За редовната дејност 
За други намени 
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РАЗДЕЛ 31. О П Ш Т И Н С К О СОБРАНИЕ 
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Надоместок на одборниците 
Надоместок на претседателот 
на собранието 
Умножување и објавување 
материјали од собранието, 
совети и комисии 
За редовната дејност на ор-
ган на управата 
За фондот на заедничката 
потрошувачка на органот на 
управата 
08. Финансирање на околија 
За заедничката служба на 
катастарот во околијата — 
13, Нестопански инвестиции 
Отплата на кредит за згра-
дата на општинското со-
брание 
Купувачка на станови за ра -
ботниците на органи на упра-
вата -
Вкупно раздел 31. (позиција 
54 до 61) Ј 
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З а редовната дејност 
(поз. 57) 
З а посебни намени 
(поз. 54-56 и 58-61) 
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27. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" , 

Бр . 5/1 — 400-105 
21 ноември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Пиро Глигоров, е. р. 
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С43. 

Врз основа на членот 17, во врсзха со членот 13 
од Законот за здруженијата , соборите и другите 
јавни собранија (..Службен лист на ФНРЈ5 ' , бр. 51/46 
и 29/47), сојузниот секретар за внатрешни работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЗДРУЖЕНИЕТО МУЗИЧКА МЛАДИНА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
Се одобрува основањето и работата на Здру-

жението Музичка младина на Југославија , според 
поднесениот статут усвоен на Конгресот на Му-
зичката младина на Југославија одржан од 16 до 
19 ма ј 1964 година во Загреб. 

Седиштето на Здружението е во Белград, а де ј -
носта на Здружението се простира на целата тери-
торија на Југославија . 

Бр. 0230-26 
29 октомври 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Воин Лукиќ, е. р. 

644. 
Врз основа на членот 29 став 2 од Законот за 

општественото книговодство („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 39/62), во согласност со гувернерот на 
Народната банка, генералниот директор на Слу-
жбата на општественото книговодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА УТВРДУВАЊЕТО, ПЕЧАТЕЊЕТО И ЗАДОЛ-

ЖИТЕЛНАТА УПОТРЕБА НА ОБРАСЦИТЕ ВО 
ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

1. Корисниците на општествен имот се должни 
своите готовински и вирмански плаќања да ги вр -
шат преку организационите единици на Службата 
на општественото книговодство и поштите на обрас-
ците што ги пропишува Службата на општественото 
книговодство. 

2. За плаќањата во смисла на точката 1 од ова 
упатство задолжително се користат следните о-
брасци: 

а) за налози за готовински уплати 
образец бр. 1 — Општа уплатница 

„ , » 2 — Уплатница за куќни совети 
„ „ 3 — Уплатница за приходите од 

населението 
" 4 — Уплатница за радио-телевизи-

ска претплата 
„ „ 5 — Посебна уплатница 
,» „ 6 — Уплатница за парични казни 

за прекршоци 
б) за налози за готовински исплати 
образец бр. 11 — Готовински чек 

„ „ 1 2 — Општ буџетски чек 
„ , > 1 3 — Буџетски чек 
„ » , 1 4 — Чек за потрошувачки кредит 
.» „ 15 — Чек за позајмен фонд на сту-

дентите 
», „ 16 — Налог за готовинска исплата 

, , 1 7 — У патница 
„ 18 — Упатница за иселенички до-

знаки 
„ „ lft — Чек на комуналната банка 

в) за налози за вирмански п л а ќ а њ а 
образец бр. 50 — Општ налог за пренос 

„ „ 51 — Збирен налог за пренос 
„ „ 52 — Налог за одобрување 
„ „ 53 — Посебен налог за пренос 
„ „ 54 — Вирмански буџетски налог 
„ „ 55 — Налог за придонесот за соци-

јално осигурување 
Обрасците наведени во ставот 1 од оваа точка 

се објавени во посебно издание на Службата на оп-
штественото книговодство и составен се дел од ова 
упатство. 

3. Обрасците пропишани во точката 2 став 1 
од ова упатство ги издава — печати Службата на 
општественото книговодство. 

По исклучок, генералниот директор на Слу-
жбата на општественото книговодство може да им 
одобрува на одделни корисници на општествен имот 
самите да ги издаваат — печатат овие обрасци, под 
услов тие во се да им одговараат на обрасците про-
пишани и печатени од Службата на општественото 
книговодство. 

4. Обрасците што сега се наоѓаат во употреба 
можат да се користат за налози за плаќање до 31 
март 1965 година заклучно, а по тој рок налозите 
за плаќање можат да се издаваат само на обрасците 
пропишани во ова упатство. 

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

О. бр. 130 
12 септември 1964 година 

Белград 
Генерален директор 

на Службата на општественото 
книговодство. 

Радомир Коматина, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за инвалидскиот додаток, 
објавен во „Службен лист г а СФРЈ" , бр. 42/64, се 
поткраднала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УРЕДБАТА ЗА ИНВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК 

Во членот 1 став 2, со ко ј е дополнет членот 7 
од Уредбата за инвалидскиот додаток („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 53/61 и „Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 8/64), наместо зборовите: „според ставот 3" треба 
да стои: „според ставот 2". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 16 ноем-
ври 1964 година. 

" • 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Техничките прописи 
за испитување, испорака и примена на ж и ц а за 
преднапрегнат бетон, ко ј е објавен во Додатокот 
на „Службен лист на СФРЈ" , бр. 39/64, се п о т п а д -
нале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ, 
ИСПОРАКА И ПРИМЕНА НА ЖИЦА ЗА ПРЕД-

НАПРЕГНАТ БЕТОН 

1. Во точката 2.2 став 1 во табелата наместо: 
„ т " треба да стои: „а«.". 

2. Во точката 2.3 наместо називот: „Дијаграм 
напрезања ж и ц е — деформације и његове каракте-
ристике" треба да стои: „Дијаграм напрезања — 
деформацијо жице и његове карактеристике"' . 



Среда, 25 ноември 1964 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ф Р Ј Бро ј 46 — Страна 827 

Во ставот 2 во вториот и третиот ред одоздола 
наместо: „Go,2" треба да стои: „ао,2", 

Во ставот 3 наместо: „0,80 . Gm < 0,2< 0,92 Gm" 
треба да стои: „0.80ат < ао,2 < 0.92 а т " . 

Во ставот 4 наместо: „103" треба да стои: .ДО3". 
3. Во точката 2.4 во ставот 2 наместо: ,,(blod)" 

треба да стои: ,,(61od)" а наместо: „(blOO)" треба да 
стои: „(5100)". 

4. Во точката 4,2 во ставот 2 во вториот ред 
одозгора зборот: „жице" се брише. 

5. Во точката 5 во ставот 2, наместо: „0,85 . ао g 
< бл < 0,70 . От" треба да стои: „0,85 ао,2 > 
Od, < 0,70 а т", а во заградата наместо: „di" треба да 
стои: ,,a«ii". 

Во ставот 5 наместо: „0,87 . ао,2 < ој, < 0,75am" 
треба да стои: „0,87 ао,2 > a()l < 0,75 am". 

Од Сојузниот секретаријат за индустрија, 14 
ноември 1964 година, Белград. 

ОЛ СЛУ /СВЕЖИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичко Републике Бо -
сне и Х е р ц е г о в и х " во бројот 37 од 2 ноември 1964 
година објавува: 

Закон за Завршната сметка за извршување на 
буџетот за 1963 година; 

Закон за специјалните училишта; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

давање помош на учесниците и смјествата на уче-
сните на Народноослободителната војна: 

Одлука за доделување на општините 300,000.000 
динари од Буџетот на СР Б и Х за 1964 година; 

Одлука за доделување средства од Резервниот 
фонд на СР Б и Х ; 

Одлука за Завршната сметка на Резервниот 
фонд на СР Б и Х за 1963 година; 

Одлука за одобрување користење на средствата 
на посебната буџетска резерва во 1964 година; 

Решение за назначување помошник републички 
секретар за земјоделство и шумарство; 

Оддлука за утврдување половината на члено-
вите на Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците на кои им 
престанал мандатот и за изборот на половина нови 
членови што ги избираат собранијата на комунал-
ните заедници на социјалното осигурување на рабо-
тниците. 

Во бројот 38 од 9 ноември 1964 година објавува: 
Наредба за определување на занаетчистките де ј -

ности и дејностите што се сметаат слични на з а -
наетчиски дејности; 

Наредба за занаетчиските дејности и дејности-
те слични на занаетчиските дејности во кои можат 
да се вршат услуги од место до место; 

Наредба за занаетчиските дејности за чие вр -
шење е потребно познавање на техничките пропи-
си и прописите за заштита при работата. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Републи-
ка Македонија во бројот 36 од 14 октомври 1964 го-
дина објавува: 

Одлука за намената и условите под кои ќе се 
даваат кредити за тра јни обртни средства од сред-
ствата на Републичкиот инвестиционен фонд; 

Наредба за занаетчиските дејности што задол-
жително се вршат во деловна просторија; 

Наредба за одредување на стопанските дејно-
сти што можат да ги вршат занаетчиските дуќани; 

Наредба за занаетчиските дејности што можат 
да се вршат како занаетчиски услуги од место до 
место; 

Правилник за образецот и начинот на водењето 
на регистарот на занаетчиските дуќани; 

Правилник за содржината на фирмата на здру-
жени занаетчиски дуќани. 

Во бројот 37 од 23 октомври 1964 година обја-
вува: 

Закон за Републичкиот фонд за води; 
Закон за завршната сметка за извршувањето на 

буџетот на Народна Република Македонија за 1963 
година: 

Одлука за одобрување на завршната сметка на 
Општествениот инвестиционен фонд на Социјали-
стичка Република Македонија за 1963 година; 

Препорака за подобрување безбедноста на со-
обраќајот на јавните патишта; 

Правилник за техничко-експлоатационите усло-
ви за моторните возила со кои се врши јавен пре-
воз во патниот сообраќај. 

Во бројот 38 од 30 октомври 1964 година обја-
вува: 

Упатство за заштита на шумите од противпра-
вно користење и други оштетувања; 

Наредба за планот за одбрана од поплави во 
1964/65 година. 

Во бројот 39 од 6 ноември 1964 година објавува: 
Наредба за преземање мерки за заштита на до-

битокот од заразните болести во 1965 година. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјалисти-
чко Републике Хрватске во бројот 43 од 29 октом-
ври 1964 година објавуваат: 

Закон за основното училиште (пречистен текст). 
Во бројот 44 од 5 ноември 1964 година нема пра-

вни прописи. 
Во бројот 45 од 12 ноември 1964 година објаву-

ваат: 
Закон за сместување деца во други семејства 

(пречистен текст); 
Закон за „Фондот Владимир Назор" (пречистен 

текст). 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичко Републике Цр-
не Горе" во бројот 26 од 19 септември 1964 година 
објавува: 
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Решение за укинување на Домот на Школата 
за уметнички занаети во Херцег-Нови како установа 
со самостојно финансирање; 

Упатство за содржината и начинот на водење 
евиденција на лицата осигурени според Законот 
за здравственото осигурување на земјоделците; 

Упатство за работата на судовите и казнено-по-
правните установи во врска со постапката за по-
милување. 

Во бројот 27 од 5 октомври 1964 година објавува: 
Наредба за дополнение на Наредбата за опреде-

лување одделни производи што се опфаќаат со кон-
тролата на цените; 

Решение за назначување постојани судски ве-
штаци и толкувачи на подрачјето на Окружниот 
суд во Титоград. 

Во бројот 28 од 20 октомври 1964 година обја-
вува: 

Закон за слатководното рибарство (Пречистен 
текст); 

Решение за определување на времето во кое 
ќе се спроведат изборите на половина нови члено-
ви на собранијата на комуналните заедници за со-
цијално осигурување; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател и членови и нивни заменици на Републичка-
та арбитражна комисија за решавање на спорови 
настанати при склучување договори за у к а ж у в а њ е 
здравствени услуги; 

Упатство за начинот на утврдување на струч-
ната оспособеност за самостојно вршење занаетчи-
ска дејност; 

Договор за социјално осигурување на свеште-
ниците на католичката црква членови на З д р у ж е -
нието на католичките свештеници на Ср Црна Гора. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

631. Указ за прогласување на Основниот за -
кон за службата на внатрешните работи 797 
Основен закон за службата на внатреш-
ните работи — — — — — — — — 797 

632. Указ за прогласување на Општиот закон 
за самоуправувањето на работните луѓе 
во органите на управата — — — — 807 
Општ закон за самоуправувањето на ра -
ботните луѓе во органите на управата — 807 

633. Указ за прогласување на Основниот за-
кон за средствата за работа на органите 
на управата — — — — — — — — 808 
Основен закон за средствата за работа 
на органите на управата — — — — 808 

634. Ј Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за из-
борот на сојузните пратеници — — — 814 
Закон за измени и дополненија на Зако -
нот за изборот на сојузните пратеници — 814 

635. Указ за прогласување на Законот за з а -
вршната сметка за извршувањето на Со-
јузниот буџет за 1963 година — — — 816 

Закон за завршната сметка за извршува-
њето на Сојузниот буџет за 1963 година 816 

636. Указ за прогласување на Законот за из -
мени на Законот за Сојузниот буџет за 
1964 година — — — _ _ _ _ _ _ 816 

Закон за измени на Законот за Сојузниот 
буџет за 1964 година — — — — — 816 

637. Указ за прогласување на Законот за по-
себно регулирање определени прашања 
од областа на финансирањето на стан-
бената изградба на градските подрачја 
во социјалистичките републики Хрват-
ска и Словенија пострадани поради по-
плавите — — — — — — — — 817 
Закон за посебно регулирање определени 
прашања од областа на финансирањето 
на станбената изградба на градските под-
рач ја во социјалистичките републики Х р -
ватска и Словенија пострадаше поради 
поплавите — — — — — — — — 817 

638. Указ за прогласување на Законот за по-
себно регулирање определени прашања 
од областа на станбените односи на по-
плавените подрачја во социјалистичките 
републики Хрватска и Словенија — — 817 

Закон за посебно регулирање определени 
прашања од областа на станбените односи 
на поплавените подрачја во социјалистич-
ките републики Хрватска и Словенија — 817 

639. Указ за прогласување на Законот за до-
полнение на Законот за стопанско-план-
ските мерки BQ 1964 година — — — — 818 

Закон за дополнение на Законот за сто-
панско-планските мерки во 1964 година 818 

640. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федераци јата — — 818 

641. Одлука за доделување новогодишна на-
града на службениците и работниците на 
сојузните државни органи — — — — 819 

642. Упатство за составување на буџетот на 
општествено-политичките заедници — — 819 

643. Решение за одобрување основањето и ра -
ботата рѓа Здружението Музичка младина 
на Југославија — — — — — — — 826 

644. Упатство за утврдувањето, печатењето и 
задолжителната употреба на обрасците 
во платниот промет — — — — — — 826 
Исправка на Уредбата за измена и допол-
ненија на Уредбата за инвалидскиот до-
даток — — — — — — — — — 827 
Исправка на Техничките прописи за ис-
питувања, испорака и примена на ж и ц а 
за преднапрегнат бетон — — — — — 827 


