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40. 
Врз основа на членот 12 став 1 од Царинскиот 

закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59) и чл. 81 
и 82 од Законот за државната управа („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ОРГА-

НИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работите на царинската служба ги вршат Упра-

вата за царини и царинарниците како нејзини тери-
торијални органи. 

Член 2 
Управата за царини ги врши особено следните 

работи: 
1) ја организира царинската служба на царин-

ското подрачје на Југославија и се грижи за пра-
вилното вршење на таа служба; 

2) ја следи и проучува примената и дејството на 
царинската тарифа; 

3) во согласност со сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на финансиите основува, спојува 
и укинува царинарници и ги определува нивните 
подрачја и седишта; 

4) учествува во подготвувањето на нацрти на 
царинската тарифа и на други прописи од областа 
на царините; 

5) се грижи за пополнувањето на царинската 
служба со стручни кадри и за нивното усовршу-
вање; 

6) врши надзор над работата на царинарниците 
и се грижи за обезбедување еднообразна примена 
на царинските и други прописи; 

7) соработува со меѓународни организации по 
царински прашања. 

Член 3 
Царинарниците непосредно вршат работи на ца-

рински надзор и царинење на стоки; вршат кон-
трола на правилната примена на девизните прописи 
што се однесуваат на патничкиот промет со стран-
ство, како и други работи од делокругот на царин-
ската служба кои според одредбите од Царинскиот 
закон и од други сојузни прописи спаѓаат во над-
лежност на царинарниците. 

Секоја царинарница самостојно ја извршува 
претсметката на расходите врз основа на акредити-
вите изведени од претсметката на приходите и рас-
ходите на Управата за царини. 

Член 4 
Управата за царини може да им дава на цари-

нарниците задолжителни упатства за работа, а по 
потреба да им определува и посебни задачи. 

Управата за царини вршц. надзор над извршу-
вањето на пресметките на расходите на царинар-
ниците, како и над другото материјално работење 
на царинарниците. 

Во вршењето на овластувањата од ст. 1 и 2 на 
овој член Управата за царини може од царинар-
ниците да бара доставување на постојани или пов-
ремени извештаи за работењето на царинарниците 

односно за извршувањето на одделни работи од нив-
ниот делокруг. 

Член 5 
Царинарниците ја водат во прв степен управ-

ната постапка по работите од својата надлежност и 
административно-казнената постапка по царинските 
прекршоци. 

Управата за царини решава по жалбите против 
решенијата на царинарниците донесени во прв сте-
пен во управната и административно-казнената 
постапка. 

Член 6 
Надзор над законитоста на работата на Управа-

та за царини во смисла на членот 43 од Законот за 
државната управа, врши сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите. 

И. ОРГАНИЗАЦИЈА 
А. Управа за царини 

Член 7 
Работите на Управата за царини ги вршат: ди-

ректор, помошници на директорот и организациони 
единици. 

I. Директор 
Член 8 

Со работата на Управата за царини раководи 
директор. 

Директорот ја претставува Управата за царини. 
Член 9 

Директорот ја организира работата во Управата 
за царини, дава упатства за работа и се грижи за 
унапредувањето на службата и стручната работа на 
службениците. 

Директорот донесува решенија за работните од-
носи за сите службеници и работници во царинска-
та служба, освен за оние службеници за чии работни 
односи решава Сојузниот извршен совет. 

Правото за донесување решенија за работните 
односи на определени службеници и работници ,ди-
ректорот може да го пренесе врз управниците на 
царинарниците. 

Директорот формира стручни и други комисии 
и ги именува и разрешува нивните членови. 

Член 10 
Директорот ги потпишува актите за чие дoне-

сување е надлежна Управата за царини. 
Директорот може со посебно решение да ги 

овласти своите помошници, началниците на одделе-
нија или други службеници на Управата за царини 
да потпишуваат определени акти во управната по-
стапка, како и акти од областа на материјално-фи-
нансиското работење, согласно со одредбите од За-
конот за буџетите и финансирањето на самостој-
ните установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59, 
23/61, 52/61, 28/62 и 53/62). 

2. Помошници на директорот 
Член 11 

Во Управата за царини постојат двајца помош-
ници на директорот, што му помагаат на директо-
рот во вршењето на работите. 
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Помошниците на директорот ги вршат работите 
што ќе им ги определи директорот. 

Помошниците на директорот ги назначува Со-
јузниот извршен совет. 

Ако е директорот отсутен или спречен, го за-
менува еден од помошниците што ќе го определи тој. 

3, Организациони единици 
Член 12 

Во Управата за царини постојат следните ор-
ганизациони единици: 

1) Управно-правно одделение,-
2) Одделение за економски анализи и меѓуна-

родни врски, 
3) Инструкторско-ревизионо одделение, 
4) Одделение за сузбивање на криумчарење^, 
5) Организационо-кадровско одделение, 
6) Општо одделение, 
7) Главна царинска лабораторија. 

Член 13 
Управно-правното одделение се грижи за пра-

вилното применување на царинската тарифа и на 
другите тарифи што се применуваат во царинската 
постапка; се грижи за правилната примена на од-
редбите од меѓународните договори, спогодби и кон-
венции што се однесуваат на царинската постапка 
и царинската служба; подготвува второстепени ре-
шенија во управната и административио-казнената 
постапка; изработува нацрти на прописи што ги до-
несува или предлага Управата за царини, и врши 
други правни работи. 

Управно-правното одделение има во својот со-
став: Тарифен отсек, Отсек за прекршоци и Пра-
вен отсек. ' 

Член 14 
Одделението за економски анализи и меѓуна-

родни врски собира податоци за применувањето на 
царинските тарифи и ги анализира тие податоци; 
ги проучува меѓународните конвенции, договори и 
спогодби кои во целина или делумно се однесуваат 
на прашањата од областа на царините; ги следи и 
проучува странските царински прописи; организира 
и води евиденција за определени царински пода-
тоци. 

Одделението за економски анализи и меѓуна-
родни врски има во својот состав: Отсек за економ-
ски анализи и Отсек за меѓународни врски. 

Член 15 
Инструкторско-ревизионото одделение им ука-

жува стручна помош на царинарниците во работата 
и ги прегледува нивните сметковни документи. 

Инструкторско-ревизионото одделение има во 
својот состав: Инструкторски отсек и Отсек за ре-
визија. 

Член 16 
Одделението за сузбивање на криумчарењето 

ја организира службата за спречување, откривање 
и сузбивање на криумчарењето; ги проучува начи-
ните на криумчарење на стоки и начините и мер-
ките за откривање и сузбивање на тоа криумча-
рење; соработува со други државни органи во спре-
чувањето, откривањето и сузбивањето на криум-
чарењето, и се грижи за снабдување на царин-
ските органи со техничка и друга опрема потребна 
за откривање и сузбивање на криумчарењето. 

Одделението за сузбивање на криумчарење^ 
има во својот состав: Оперативен отсек и Технички 
отсек. 

Член 17 
Организационо-кадровското одделение врши ра-

боти во врска со организацијата на царинската 
служба и со систематизацијата на работните места; 
се грижи за стручното образование на царинските 
службеници и за нивното правилно распоредува-
ње; ги врши работите во врска со стручните испити 
и оценувањето на службениците; подготвува доку-
ментација и изработка на сите решенија за работ-
ните односи на службениците и работниците на 
царинската служба; ја води персоналната еви-
денција - - - -

, , а 
Организационо-кадровското одделение има во 

својот состав: Отсек за организација, Отсек за 
кадри и Отсек за работни односи. 

Член 18 
Општото одделение ги води: административните, 

канцелариските и сметководствените работи; врши 
надзор над сметководственото и материјално рабо-
тење на царинарниците; се грижи за изградбата на 
царински деловни и други објекти и на станбени 
згради за царинските службеници, и врши надзор 
над правилното користење и одржувањето на тие 
објекти, подготвува предлози за обезбедување на 
материјалните средства за потребите на Управата 
за царини и на царинарниците и врши надзор над 
правилната употреба на тие средства. 

Општото одделение има во својот состав: Адми-
нистративен отсек, Отсек за сметководство и Отсек 
за материјално работење.. 

Административниот отсек има писарница. 
Член 19 

Во делокругот на Главната царинска лабора-
торија спаѓаат работите во врска со хемиско-тех-
нолошкото испитување на царинските стоки. 

Поблиски упатства за работата на Главната ца-
ринска лабораторија пропишува Управата за ца-
рини. 

4. Комисија за царински прекршоци 
Член 20 

Во Управата за царини постои Комисија за ца-
рински прекршоци. 

Комисијата за царински прекршоци се состои од 
претседател и два члена и се формира во почетокот 
на секоја година. 

Претседателот и членовите на Комисијата за 
царински прекршоци и нивните заменици ги име-
нува директорот на Управата за царини од редот 
на службениците "на Управата за царини. 

Комисијата за царински прекршоци решава по 
жалбите против решенијата на царинарниците до-
несени во прв степен. 

Административните работи за Комисијата за 
царински прекршоци ги врши Отсекот за прекр-
шоци на Управно-правното одделение 

5. Колегиум 
Член 21 

Во Управата за царини постои колегиум, кој го 
сочинуваат: директорот, помошниците на директо-
рот, началниците на одделенијата и стручните слу-
жбеници што ќе ги определи директорот. 

Колегиумот ги разгледува и дава мислење за 
основните прашања на организацијата и работата 
на царинската служба и за нацртите на прописи 
или мерките што му се предлагаат на сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите; 
го разгледува предлогот на претсметката на при-
ходите и расходите на Управата за царини, како и 
другите важни прашања што ќе ги изнесе дирек-
торот пред колегиумот. 

6. Раководни и други службеници 
Член 22 

Со работата на одделение раководи началник, 
кого го назначува директорот на Управата за ца-
рини. 

Во вршењето на работите началниците на одде-
ленија се должни да се придржуваат кон упатствата 
што им ги дава директорот и пред него се одговорни 
за својата работа. 

Ако началник е отсутен или спречен, го заме-
нува службеник определен од директорот. 

Член 23 
Со работата на отсек раководи шеф, кого го 

назначува директорот. 
Шефот на отсек работи според упатствата од 

началникот на одделение и нему му одговара за 
својата работа, 
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Член 24 
Референтите и други службеници ги проучу-

ваат прашањата и предметите од делокругот на сво-
јата организациона единица, подготвуваат докумен-
тација, реферати и решенија за тие прашања И 
предмети, работат на изработка на прописи, водат 
потребни евиденции и вршат други работи што ќе 
им се доверат. 

Б. Царинарници 
Член 25 

Работите од делокругот на царинарница ги вр-
шат: управник, помошник на управникот и орга-
низациони единици на царинарницата. 

1. Управник 
Член 26 

Управникот на царинарницата ја организира 
работата во царинарницата, раководи со таа работа 
и одговара за работата на царинарницата 

Управникот на царинарницата ја претставува 
царинарницата. 

Управникот на царинарницата ги донесува ре-
шенијата за работните односи на службениците и 
работниците на царинарницата за чие донесување 
е овластен, ги распоредува службениците и работ-
ниците на царинарницата на работни места, се гри-
жи за нивното стручно образование и е дисциплин-
ски старешина на службениците и работниците на 
царинарницата. 

Управникот на царинарницата се назначува од 
директорот на Управата за царини. 

Ако е управникот на царинарницата отсутен или 
спречен, го заменува помошникот или службеникот 
што ќе го определи тој во согласност со директо-
рот на Управата за царини. 

2. Помошник на управникот 
Член 27 

Помошникот на управникот на царинарница му 
помага во работата на управникот на царинарница, 
и ги врши работите што ќе му ги определи управ-
никот на царинарница. 

Помошникот на управникот на царинарница се 
назначува од директорот на Управата за царини. 

3. Организациони единици 
Член 28 

Царинарница може да ги има следните органи-
зациони единици: испостави, отсеци и реферати. 

Кои организациони единици ќе постојат во од-
делна царинарница, определува директорот на Упра-
вата за царини со решението за оковување на ца-
ринарницата или со посебно решение. 

Член 29 
Царински испостави се основува ат во места ка-

де што тоа го бараат интересите на стопанството 
(на железничка станица, во лука, пристаниште, по-
шта, на аеродром и слично) и вршат определени ра-
боти од делокругот на царинарницата. 

Со решението за основување на испостава се 
определуваат работите од делокругот на царинар-
ницата што ќе ги врши таа испостава и се утврдува 
нејзиното подрачје и седиште. 

4. Шефови на испостави и отсеци, референти и 
други службеници 

Член 30 
Шефовите на испостави раководат" со работата 

на испоставите, а шефовите на отсеци — со рабо-
тата на отсеците, и тие му одговараат за својата 
работа на управникот на царинарницата. 

Шефовите на испостави и шефовите на отсеци 
ги назначува директорот на Управата за царини по 
предлог од управникот на царинарницата. 

Член 31 
Референтите и други службеници ги вршат ра-

ботите на работните места на кои се назначени. 

5. Комисија за царински прекршоци 
Член 32 

Царинарница има комисија за царински пре-
кршоци, која во почетокот на секоја година ја фор-
мира управникот на царинарницата. 

Комисијата се состои од претседател и два 
члена. 

Комисијата за царински прекршоци донесува 
првостепени решенија по царинските прекршоци во 
административно-казнената постапка. 

Административните работи за комисијата за ца-
рински прекршоци ги врши отсекот за прекршоци 
односно соодветната организациона единица во чиј 
делокруг спаѓаат работите на административно-каз-
иената постапка. " 

6. Стручни комисии 
Член 33 

За вршење определени стручни работи управ-
никот на царинарницата може, во согласност со ди-
ректорот на Управата за царини, да формира струч-
ни комисии во царинарницата. 

III. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА СЛУЖ-
БЕНИЦИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА 

Член 34 
За дисциплинските неуредности на службени-

ците на царинарницата решава управникот на ца-
ринарницата, а за дисциплинските неуредности на 
службениците на Управата за царини и на управ-
ниците на царинарниците — директорот на Упра-
вата за царини. 

Дисциплинските престапи на службениците на 
органите на царинската служба ги судат првосте-
пените дисциплински судови при царинарниците и 
Дисциплинскиот суд при Управата за царини, i 

Директорот на Управата за царини може да 
определи две или повеќе царинарници да имаат 
заеднички првостепен дисциплински суд. 

Дисциплинскиот суд при Управата за царини 
им суди во прв степен на службениците на Упра-
вата за царини, на управниците на царинарниците 
и на нивните помошници, а во втор степен решава 
по жалбите против пресудите на првостепените дис-
циплината судови при царинарниците. 

По жалбите против првостепените пресуди на 
Дисциплинскиот, суд при Управата за царини одлу-
чува Сојузниот виши дисциплински суд. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 35 

Систематизацијата на работните места во Упра-
вата за царини и во царинариниците ги определува 
со посебно решение директорат на Управата за ца-
рини, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за сојузен буџет и општа управа. 

Член 36 
Поблиски прописи за внатрешната организација 

на царинарниците донесува Управата за царини. 
Член 37 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-
ба престанува да важи Уредбата за организацијата 
и работата на Управата за царини и на царинар-
ниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/57). 

Член 38 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 13 

22 јануари 1963 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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41. 

Врз основа на чл. 55 и 60 од Законот за држав-
ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 
44/57), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СОЈУЗНИОТ СООБРАЌАЕН ИНСПЕКТОРАТ 

Член 1 
Се основува Сојузен сообраќаен инспекторат, 

како орган на управата во состав на Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, 

Член 2 . 
Во делокруг на Сојузниот сообраќаен инспек-

торат спаѓаат инспекциските работи од областа на 
поморскиот, речниот, воздушниот, железничкиот, по-
штенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај, јав-
ните патишта, друмскиот и радио-сообраќајот што 
со одредбите од важечките прописи се ставени во 
делокруг на Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за сообраќај и врски. 

Член 3 
Со работата на Сојузниот сообраќаен инспекто-

рат раководи генерален инспектор на г сообраќајот. 
Генералниот инспектор на сообраќајот го на-

значува и го разрешува од должност Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 4 
Во Сојузниот сообраќаен инспекторат постојат 

за областите на поморскиот и речниот сообраќај, 
воздушниот сообраќај, јавните патишта и друм-
скиот сообраќај, како и за областа на радио-сообра-
ќајот, посебни организациони единици, со кои ра-
ководат главни инспектори. 

За вршење на работите од својот делокруг се-
која организациона единица има потребен број ин-

спектори. 
Член 5 

Генералниот инспектор на службата за инспек-
ција на железничкиот сообраќај и генералниот ин-
спектор на службата за инспекција на поштенско-
телеграфско-телефонскиот сообраќај се должни да 
го известуваат Сојузниот сообраќаен инспекторат за 
состојбата на безбедноста и уредноста на железнич-
киот сообраќај, односно за состојбата и појавите во 
областа на поштенско-телеграфско-телефонскиот 
сообраќај, како и да му поднесуваат годишен изве-
штај за работата на службата на инспекцијата. 

Сојузниот сообраќаен инспекторат може да бара 
од службите на инспекциите при Заедницата на Ју-
гословенските железници и Заедницата на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони да извршат 
определени инспекциски работи од делокругот на 
службата за инспекција на железничкиот односно 
поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај, а 
овие служби се должни да ги извршат тие работи и 
за тоа извршување да поднесат извештај. 

Член 6 
Внатрешната организација на Сојузниот сообра-

ќаен инспекторат ќе се утврди со прописот за вна-
трешната организација на Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за сообраќај и врски. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

се укинуваат: Управата за поморство и речен соо-
браќај, Управата за цивилно воздухопловство, Со-
јузната управа за патишта и Управата за радио-
сообраќај, како органи на управата во состав на 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за со-
обраќај и врски. 

Член 8 
Инспекциските работи од надлежноста на досе-

гашната Управа за поморство и речен сообраќај, 
Управата за цивилно воздухопловство, Сојузната 
управа за патишта и Управата за радио-сообраќај 
се пренесуваат во надлежност на Сојузниот сообра-
ќаен инспекторат, а управните работи — во надле-

жност на Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за сообраќај и врски, освен работите што се 
ставени во надлежност на новооснованата Дирек-
ција за цивилна воздушна пловидба. 

Член 9 
Службениците и работниците на' укинатите У-

прави од членот 7 на оваа уредба ги презема Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообра-
ќај и врски. 

Службениците и работниците на досегашната 
Управа за цивилно воздухопловство што вршеле 
работи ставени во надлежност на Дирекцијата за 
цивилна воздушна пловидба, ги презема оваа ди-
рекција. 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 12 
22 јануари 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, С. р. 

42. 
Врз основа на членот 52 од Законот за држав-

ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 
44/57) и членот 60 од Законот за буџетите и финан-
сирањето на самостојните установи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр 52/59, 23/61, 52/61, 28/62 и 53/62), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА 

ПЛОВИДБА 
/ 

Член 1 
Се основува Дирекција за цивилна воздушна 

пловидба (во понатамошниот текст: Дирекцијата),^ 
како сојузен орган на управата за вршење на управ-
ните работи во областа на воздушната пловидба. 

Член 2 
Дирекцијата ги врши работите во врска cd 

спроведувањето и контролата на воздухопловите 
на воздушните патишта во воздушниот простор на 
Југослав,ија, дава согласност на редовите за лета-
ње, врши прегледи на воздухоплови, води регистар 
на воздухопловите, дава мислење дали се испол-
нети техничките и други пропишани услови за отва-
рање воздухопловни пристаништа, ги извидува не-
среќите, ги спроведува стручните испити на летач-
киот персонал, соработува со установите и органи-
зациите на други земји и со меѓународните орга-
низации во областа на спроведувањето и контро-
лата на воздухопловите, учествува во подготвува-
њето на меѓународните спогодби во таа област, и се 
грижи за нивното извршување, и врши други управ-
ни работи од областа на спроведувањето и контро-
лата на воздухопловите, ако одделни од тие работи 
не се ставени во надлежност на други сојузни ор-
гани на управата. 

Дирекцијата во согласност со Државниот сек-
ретаријат за работите на народната одбрана и со 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за со-
обраќај и врски, ги утврдува воздушните патишта 
и граничните влезни и излезни коридори во воз-
душниот простор на Југославија. 

Член 3 
Дирекцијата има својство на правно лице 

Член 4 
Со работата на Дирекцијата раководи директор. 
Директорот го назначува и го разрешува од 

должност Сојузниот извршен совет. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Член 5 
За спроведување воздухоплови на воздушните 

патишта на Југославија Дирекцијата наплатува на-
доместок. 

Височината на надоместокот се определува со 
тарифата, што ја донесува Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за сообраќај и врски, во 
согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за сојузен буџет и општа управа. 

Приходите од надоместоците што ќе ги оствари 
Дирекцијата во динари и девизи се водат на по-
себна сметка кај банката и можат да се користат 
само за набавка на нови и одржување на постој-
ните уреди и опрема за спроведување и контрола 
на воздухопловите, како и за унапредување на 
службата за спроведување и контрола на возду-
хопловите. 

Средствата од 'посебната сметка се користат врз 
основа на посебна претсметка, што ја донесува Ди-
рекцијата во согласност со Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за сојузен буџет и општа 
управа. 

Член 8 
Дирекцијата ги врши работите од својот дело-

круг преку обласните центри како подрачни органи 
и преку своите организациони единици. 

Внатрешната организација на Дирекцијата се 
утврдува со правилникот, што го донесува Дирек-
цијата, во согласност оо Сојузниот извршен совет. 

Член 7 
Обласните центри ги вршат работите од својата 

надлежност на подрачјето што го утврдува Дирек-
цијата, во согласност оо Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за сообраќај и врски и со Др-
жавниот секретаријат за работите на народната 
одбрана. 

Обласните центри на секој аеродром на своето 
подрачје, отворен за јавен воздушен сообраќај, има-
ат организациона единица за спроведување и кон-
трола на воздухопловите во реонот на аеродромот. 

Обласните центри имаат организациони единици 
за спроведување и контрола на воздухопловите и 
на определени аеродроми на Воздухопловниот сојуз 
на Југославија што се на нивното подрачје. На кои 
аеродроми на Воздухопловниот сојуз на Југославија 
ќе постојат овие организациони единици опреде-
лува Дирекцијата. 

Член 8 
Надзорот над работата на Дирекцијата и дру-

гите права и должности предвидени во членот 43 од 
Законот за државната управа ги врши Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и 
врски. 

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
сообраќај и врски може во вршењето на правото 
на надзор да ги укине или поништи актите на Ди-
рекцијата донесени вон управната постапка, ако се 
во спротивност со законот или со други прописи. 

Член 9 
Административно-казнената постапка по возду-

хопловните прекршоци што ќе ги стори органот на 
користењето, сопственикот или водачот^ на возду-
хоплов или други лица што учествуваат во возду-
шната пловидба или во подготовките за неа, или 
организациите што стопански ги искористуваат 
аеродромите, ја води во прв степен обласниот центар. 

За жалбата против решението на обласниот 
центар донесено во прв степен, решава Дирекци-
јата. 

Член 10 
На зградите, уредите, опремата, инвентарот и 

друг имот што ги користела досегашната Управа 
за цивилно воздухопловство со правото за кори-
стење се здобива Дирекцијата. 

Член If 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престануваат да важат: Уредбата за организа-
цијата и работата на Управата за цивилно воздухо-
пловство („Службен ли-ст на ФНРЈ", бр. 21/53), од-
редбите на членот 28 ст. 3 и 4 од Уредбата за воз-
душната пловидба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
47/49), на членот 37 ст. 1 до 5 од Уредбата за воз-
душната пловидба кој е изменет со членот 12 под в) 
на Уредбата за согласување на посебните прописи 
за прекршоци во уредбите и во другите прописи до-
несени од Владата на ФНРЈ и од нејзините органи 
со одредбите на Основниот закон за прекршоци 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/51) и Решението за 
овластување Управата за цивилно воздухопловство 
да одредува гранични влезно-излезни коридори во 
воздушниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 24/54). 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 8 
22 јануари 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито,4 с. р. 

43, 

Врз основа на членот 170 став 1 од Царинскиот 
закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА ПРИВРЕМЕНАТА ОПШТА ЦАРИНСКА 
ТАРИФА 

Член 1 
Во Уредбата за Привремената општа царинска 

тарифа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/62̂  16/62 и 
42/62) членот 3 се менува и гласи: 

„Царинската основица врз која се применуваат 
нормите од Привремената општа царинска тарифа 
ја сочинува вредноста според нормалната цена на 
стоките што со увезуваат, наголемена за износот 
на сите трошоци за превоз, осигурување и допре-
ма до југословенската граница. 

Како нормална цена се зема цената по која сто-
ките што се увезуваат се купуваат на странскиот 
слободен пазар. 

Во примената на Привремената општа царинска 
тарифа како вредност во смисла на ст. 1 и 2 од овој 
член ќе се зема, по правило, фактурната вредност 
на стоките што се увезуваат. Сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите ќе пропи-
ше во кои случаи нема да се постапи вака и ќе до-
несе поблиски прописи за утврдување на царин-
ската основица од ставот 1 на овој член." 

Член 2 
Во членот 6 став 1 точка 2 на крајот од текстот 

точката се заменува со запирка и по тоа се дода-
ваат зборовите: „во согласност со одредбите од чле-
нот 3 на оваа уредба." 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Вредноста на стоките што граѓаните ги купу-

ваат во консигнационен лагер, се зема од факту-
рата што ќе ја испостави држателот на лагерот." 

Член 3 
Членот 7 се денува и гласи: 
„АКО царината за стоките што стопански орга-

низации ги увезуваат без плаќање противвредност 
се определува според вредноста, царинската осно-
вица се утврдува на начинот предвиден во членот 
3 од оваа уредба." 



Страна 66 - Број 4 Среда, 80 јануари 1968 

Член 4 
По членот 10 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 10а 

При царинењето на стоките што југословенски 
и странски државјани ги примаат во пратки од 
странство ќе се примени единствена царинска нор-
ма од 400/о врз вкупната вредност на стоките во 
пратката, ако во пратката се наоѓаат два или по-
веќе вида СТОКИ чија вкупна вредност не преминува 
20.000 динари и ако е очигледно дека стоките се 
наменети исклучиво за потребите на домаќинството 
на лицето што ја прима пратката. 

Во вредноста на стоките во смисла на ставот 1 
од овој член не се засметува вредноста на стоките 
во пратката на кои според Привремената општа ца-
ринска тарифа не се плаќа царина. 

Чле-н 106 
При царинењето на определени стоки што ју-

гословенски државјани и странски државјани со 
живеалиште во Југославија ги внесуваат при вра-
ќањето од патување во странство, ќе се примени 
единствена царинска норма од 400/о врз вкупната 
вредност на внесените стоки, не сметајќи ја вред-
носта на стоките за кои е одобрена повластицата од 
членот 13 на оваа уредба и на стоките на кои спо-
ред Привремената општа царинска тарифа не се 
плаќа царина. 

Кои СТОКИ ќе се царинат по царинска норма во 
смисла на ставот 1 од овој член, определува сојуз-
ниот Државен секретари!ат за работите на финан-
сиите, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за трговија и туризам." 

Член 5 
Во членот 13 точката 2 се менува и гласи: 
„2) на предметите што југословенски државјани 

и странски државјани со живеалиште во Југосла-
вија ќе ги внесат при враќање од патување во 
странство за свои лични потреби и за потребите на 
своето домаќинство, до вкупната вредност од 30.000 
динари. 

Повластицата од оваа точка може да се користи 
само еднаш во текот на календарската година. 

Југословенски државјани и странски државјани 
со живеалиште во Југославија што во странство 
биле на приватно или туристичко патување, можат 
да ја користат повластицата од оваа точка само ако 
нивниот престој во странство траел најмалку 5 
дена;". 

По точката 2 се додава нова точка 2а, која 
гласи: 

,,2а) на предметите што југословенски и стран-
ски државјани ги примаат од странство во пратки, 
ако вкупната вредност на стоките во пратката не 
преминува 2.000 динари;". 

Во точката 3 на крајот точката и запирката се 
заменуваат со точка и по тоа се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Кои предмети спаѓаат во предмети на дома-
ќинство и во која количина можат да бидат осло-
бодени од плаќање царина пропишува сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите;". 

Точката 5 се менува и гласи: 
„5) на предметите за облекување, домаќинство 

и неопходен стопански инвентар, освен на мотор-
ните возила, што ќе ги увезат југословенски и 
странски државјани што се доселуваат односно се 
враќаат во Југославија. 

Југословенските државјани можат да ја кори-
стат повластицата од ставот 1 на оваа точка само 
ако поминале во странство најмалку три години. 

Лицата од ставот 1 на оваа точка што порано 
биле постојано настанети во Југославија, не плаќаат 
царина ниту на моторното возило што ќе го увезат 
при доселувалњето во Југославија, ако од Југосла-
вија се иселиле пред 6 април 1941 година. 

Како стопански инвентар во смисла на ставот 1 
од оваа точка се подразбираат предметите потребни 
за вршење на редовното занимање на доселеното 
лице, ако тоа според важечките прописи може да 
се занимава со такво занимање. 

Повластицата од оваа точка може да се користи 
само за предметите што ќе се увезат во рок од 6 
месеци од денот на доселувањето односно од денот 
на добивањето на одобрение за уселување и посто-
јано настанување во Југославија. Овој рок Упра-
вата за царини може да го продолжи ако го бараат 
тоа посебните околности под кои се врши доселу-
вањето;". 

Точката 6 се менува и гласи: 
„6) на предметите чија вкупна вредност изне-

сува нај.многу 200.000 динари што ќе ги внесат ју-
гословенски државјани или странски државјани од 
ју1оеловенско потекло, што поминале во странство 
најмалку 3 години, кога им доаѓаат во посета на 
своите роднини. 

Повластицата од оваа точка може да се кори-
сти само при една посета во текот на календарската 
година;". 

По точката 7 се додава нова точка 7а, која 
гласи: 

,,7а) на стоките од помала вредност што се уве-
зуваат заради вообичаена расподелба и потрошу-
вачка на саеми и изложби на кои учествуваат и 
странски излагачи. 

Видот и количината на стоките што можат да 
се увезуваат со повластицата од оваа точка, како и 
постапката за ослободување од плаќање царина, ќе 
ги пропише сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите;". 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 11 
22 јануари 1963 година 

Белград 

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

44. 

Врз основа на одделот И од Одлуката за потвр-
да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
а л ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И ТРГОВСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЕ И ДУЌАНИ 

Член 1 
Во Уредбата за трговската дејност и трговските 

прет nor i атија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 40 од, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62 и 16/62) во чле-
нот 84 по ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи: 

„Врз основа на посебно одобрение од републич-
киот орган на управата надлежен за работите на 
трговијата и туризмот, пазариштата на големо мо-
жат да се занимаваат и со промет на земјоделски 
производи во свое име и за своја сметка, а според 
прописите што важат за претпријатијата за снаб-
дување." 

Досегашниот став 8 станува став 9. 

Член 2 
Во членот 89 ставот 2 се менува и гласи: 
„Договори за производство и испорака на зем-

јоделски производи можат со индивидуални произ-
водители да склучат земјоделски задруги." 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Член Ѕ 
По членот 80 се додава нов член 89а, кој гласи: 
„Со цел за унапредување на производството и 

прометот на земјоделски производи, договори за 
производство и испорака на земјоделски производи 
можат со индивидуални производители, по исклу-
чок од одредбата на членот 89 став 2 на оваа уред-
ба, да склучуваат и стопански организации што се 
занимаваат со производство, преработка или промет 
на земјоделски производи, ако на подрачјето на кое 
вршат производствена кооперација со индивидуал-
ни земјоделски производители имаат за вршењето 
на таа кооперација посебно организирана погонска 
односно деловна единица која мора да има обезбе-
дени потребни стручни кадри и уреди и опрема за 
вршење на соодветните работи во растителното и 
сточното производство, како и за прифаќање на 
земјоделски производи и за манипулирање со тие 
производи. 

Поблиски прописи за примена на одредбите од 
ставот 1 на овоќчлен донесува Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за земјоделство и шумар-
ство, во согласност со" Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за трговија и туризам." 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 5 
22 јануари 1963 година 

Белград 

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

48. 

Врз основа на членот 52 од Законот за држав-
ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 
и 44/57), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВА-
ЊЕ ДИРЕКЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ОПШТО-
ДРЖАВНИТЕ ПОТРЕБИ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАТА 

Член 1 
Во Уредбата за оснивање Дирекција на објек-

тите за општодржавните потреби на репрезента-
цијата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/57 и 28/59) 
во членот 2 по точката 2 се додава нова точка 3, 
која гласи: 

,,З) угостителските и други услуги;". 
Досегашната точка 3 станува точка 4. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 9 
22 јануари 1963 година 

Белград 

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

47. 

45. 

Врз основа на одделот П од Одлуката за потвр-
да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Уредбата за данокот на промет („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 19/61, 6/62 и 11/62) во членот 7 
по ставот 10 се додава нов став 11, кој гла-си: 

„Данок на промет при увозот не се плаќа на 
стоките на кои се применува царинската норма од 
чл. 10а и 106 од Уредбата за Привремената општа 
царинска тарифа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
4/62, 16/62, 42/62 и 4/63), ниту на стоките ослободени 
од плаќање царина со посебно решение на Сојуз-
ниот извршен совет донесено врз основа на членот 
170 став 1 од Царинскиот закон." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р. п, бр. 6 
22 јануари 1963 година 

Белград 

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

Врз основа на членот 13 став 1 од Законот за 
организацијата на научната работа („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 34/57), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА 

КРИМИНОЛОШКИ И КРИМИНАЛИСТИЧКИ 
ИСТРАЖУВАЊА 

Член 1 
Во Уредбата за Институтот за криминолошки и 

криминалистички истражувања („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/60 и 16/62) во членот 4 ст. 1 и 2 се 
менуваат и гласат: 

„Советот на Институтот има 15 членови. 
Пет членови на советот именува Сојузниот из-

вршен совет од редовите на научни, стручни и други 
јавни работници, по еден член делегираат сојузни-
от Државен секретаријат за внатрешни работи, Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за право-
судни работи, Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за социјална политика и народно здравје. Со-
јузното јавно обвинителство и Заедницата на југо-
словенските универзитети, а четири члена избира 
научно-стручниот колектив на Институтот од сво-
јата средина." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 10 
22 јануари 1963 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, в, Pt 
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48. 
Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 

Сојузниот буџет за 1963 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/62), во врска со одредбата од ставот 
11 на точката 9 од главата X на Сојузниот опште-
ствен план за 1963 година, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДОТАЦИЈАТА 
ПРЕДВИДЕНА ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1963 
ГОДИНА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБЛАСТА НА 

ТУРИЗМОТ 
1. Средствата на дотацијата за инвестиции во 

областа на туризмот предвидени во Сојузниот буџет 
за 1963 година во износ од 9.600 милиони динари се 
внесуваат според одредбите од оваа одлука во оп-
штествените инвестициони фондови на општините 
и народните републики. 

2. Средствата од точката 1 на ова-а одлука ќе 
се користат за одобрување кредити за изградба на 
објекти и за набавка на опрема што придонесуваат 
за унапредување на странскиот туристички промет. 

Како објекти во смисла на ставот 1 на оваа 
точка се подразбираат о-собено: објектите за сме-
стување и исхрана, објектите за потребите на тр-
говијата, комуналните објекти, локалните патишта, 
сообраќајните средства и објектите за забава и 
спорт. 

3. Од средствата од точката 1 на оваа одлука 
им се доделуваат на: Народна Република Србија 
1.060 милиони динари, Народна Република Хрватска 
6.530 милиони динари, Народна Република Слове-
нија 1 340 милиони динари, Народна Република Бо-
сна и Херцеговина 240 милиони динари, Народна 
Република Македонија 140 милиони динари и На-
родна Република Црна Гора 290 милиони динари. 

4. Од средствата од точката 3 на оваа одлука 
им припаѓаат најмалку 80% на општествените ин-
вестициони фондови на општините, а остатокот — 
на инвестиционите фондови на народните репу-
блики. 

5 Со републички прописи ќе се определи уче-
ството на одделни општествени инвестициони фон-
дови на општините во расподелбата на средствата 
од точката 4 на оваа одлука, земајќи го предвид 
при таа расподелба остварениот девизен прилив или 
бројот на ноќевањата на странски туристи на под-
рачјето на одделни општини. За расподелбата на 
овие средства со републички прописи можат да се 
определат и други мерила. 

6. Од средствата што им припаѓаат на опште-
ствените инвестициони фондови на општините се 
издвојуваат 35% за одобрување кредити на угости-
телските и туристичките стопански организации. 

Учеството на угостителските и туристичките 
стопански организации во поглед на височината на 
кредитот се определува сразмерно со бројот на но-
ќевањата на странски туристи односно со девиз-
ниот" прилив остварен во тие организации. 

Стопанските организации од ставот 2 на оваа 
точка се должни во рок од 15 дена од денот на при-
емот на известувањето за одобрување на кредитот 
да го известат општинскиот народен одбор дали ќе 
го користат кредитот. Неискористените средства од 
страна на одделни угостителски и туристички сто-
пански организации ќе се употребат за давање кре-
дити на други стопански организации од ставот 2 
на оваа точка. 

7. Средствата од точката 3 на оваа одлука мо-
жат да се користат ако во иста височина и за наме-
ните од точката 2 на оваа одлука, за вложувања во 
1963 година, се обезбедени средства во општестве-
ните инвестициони фондови на народните републи-
ки, во општествените инвестициони фондови на оп-
штините и во фондовите на стопанските и други 
организации. 

Се смета дека средствата од ставот 1 на оваа 
точка се обезбедени кога републичката стопанска 
банка и комуналните банки ќе И дадат докази на 
Службата на општественото книтоводства при Глав-

ната централа на Народната банка дека тие сред-
ства се издвоени за целите од точката 2 на оваа 
одлука. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, средствата од точката 3 на оваа одлука мо-
жат како аванс да се користат во височина до 50% 
и пред давањето на доказите според ставот 2 од 
оваа точка. 

8. Пресметувањето на потрошокот на средства-
та од точ. 1 и 7 на оваа одлука се врши тримесечно. 

9. Ануитетите по овие кредити се приходи на 
општествениот инвестиционен фонд од кој се одо-
брени тие кредити. 

10. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за трговија и туризам, во со-
гласност со Државниот секретаријат за работите на 
финансиите. 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Уредбата за средствата 
што се внесуваат во општествените инвестициони 
фондови и во фондовите на угостителските стопан-
ски организации заради финансирање на инвести-
циите за туризам („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
6/61 и 27/61). 7 

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

Р. п. бр. 17 
22 јануари 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

49. 
Врз основа на точката 6 ед главата XVII на 

Сојузниот општествен план за 1963 година, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ДА ИЗГРАДБА 
НА СКЛАДОВИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ 

НА ДРЖАВНИ МАТЕРИЈАЛНИ РЕЗЕРВИ 
1. Од позитивната разлика остварена во рабо-

тењето со постојаните државни материјални резер-
ви во 1962 година им се доделуваат на: 

1) Дирекцијата за суровини до 500 милиони ди-
нари — за изградба на складови за сместување и 
чување на државни материјални резерви на суро-
вини, течни горива и технички маснотии; 

2) Дирекцијата за исхрана до 2.500 милиони ди-
нари — за изградба на складови за сместување и 
чување на државни материјални резерви на жито. 

Овие средства се водат на посебни сметки ка ј 
Југословенската инвестициона банка. 

2. Износот од точката 1 под 1 на оваа одлука 
И се доделува на Дирекцијата за суровини без об-
врска за враќање и без интерес. 

Складовите изградени за целите од точката 1 
под 1 на оваа одлука ќе ги води Дирекцијата за су-
ровини како свои основни средства. 

Дирекцијата за суровини може во рамките на 
средствата од точката 1 под 1 на оваа одлука да ги 
намири обврските за изградба на резервоари наста-
нати пред влегувањето во сила на оваа одлука. 

3. Од средствата предвидени во точката 1 под 2 
на оваа одлука Југословенската инвестициона бан-
ка ќе дава инвестициони кредити врз основа на 
програмата за изградба што ја донесува Дирекци-
јата за исхрана. 

4. Југословенската инвестициона банка ќе склу-
чува со инвеститорите што ќе ги определи Дирек-
цијата за исхрана договори за давање на креди-
тите од точката 3 на оваа одлука со следните 
услови: 

1) за изградба на силоси — со рок за враќање 
до 50 години и со интерес по норма од 1% годишно; 

2) за изградба на механизирани складови — со 
рок за враќање до 30 години и со интерес по норма 
од 1% годишно; 
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3) за изградба на други складови — со рок за 
враќање до 20 години и со интерес по норма од 29/џ 
годишно. 

5. Дирекцијата за исхрана ќе склучи со инве-
ститорот договор со кој му ја доверува изградбата 
на инвестиционен објект врз основа на програмата 
за изградба од точката 3 на оваа одлука а под усло-
вите од точката 4 на оваа одлука. Со овој договор 
Дирекцијата за исхрана ќе го обврзе инвеститорот 
да го изгради инвестициониот објект во целина од 
средствата на кредитот, а може да предвиди и ви-
сочина на учеството на инвеститорот во трошоците 
на изградбата на инвестициониот објект и давање 
гарантен износ според финансиските можности на 
инвеститорот и важноста на инвестициониот објект. 
Во договорот ќе се предвиди дека Дирекцијата за 
исхрана, покрај органите определени според важеч-
ките прописи, ќе врши надзор над изградбата на 
инвестициониот објект. 

6. На кредитите дадени според одредбите од 
оваа одлука, се применуваат важечките прописи за 
кредитите за инвестиции, ако со оваа одлука не е 
пропишано поинаку. 

7. За употребата на ануитетите од точката 1 
под 2 на оваа одлука ќе се донесе посебна одлука. 

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

Р. п. бр. 16 
22 јануари 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

50. 
Врз основа на членот 19 од Законот за Сојузниот 

буџет за 1063 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
бЗ/62), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СО-
ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА СОЈУЗЕН БУЏЕТ 
И ОПШТА УПРАВА ДА ИЗ,ВРШИ РАСПОРЕД НА 
СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ 

НА ПЛАТИТЕ 
1. Се овластува Секретаријатот на Сојузниот 

извршен совет за сојузен буџет и општа управа 
средствата на Сојузниот буџет за 1963 година пред-
видени во 1 дел, 43 раздел, партија 193 за зголему-
вање на платите да ги распореди врз одделни со-
јузни органи. 

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

Р. п. бр. 4 
22 јануари 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

51. 
Врз основа на членот 60 од Законот за буџетите 

и финансирањето на самостојните установи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 52/61 и 28/62), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИХОДИТЕ СО КОИ СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА САМОСТОЈНО РАСПОЛАГА ЗА-

РАДИ ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
РАСХОДИ 

1. Со приходите што ги остварува од продаж-
бата на статистички публикации и од надоместокот 
за услугите што ги врши со користење на слобод-
ните капацитети за потребите на порачачите вон 
своите редовни задачи, Сојузниот завод за статисти-

ка (во понатамошниот текст: Заводот)! самостојно 
располага заради финансирање на расходите опре-
делени со оваа одлука. 

2. Слободните капацитети на Заводот можат да 
се користат за потребите од точката 1 на оваа од-
лука само по одобрение од директорот на Заводот 
или од службеникот што тој ќе го овласти за тоа. 

3. Цените на статистичките публикации и висо-
чината на надоместокот за услугите на Заводот се 
определуваат во ценовникот што го пропишува ди-
ректорот на Заводот со одобрение од советот на За-
водот и од Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за сојузен буџет и општа управа. 

4. Приходите од точката 1 на оваа одлука мо-
жат да се користат за подмирување на расходите 
во врска со дејностите од кои се остваруваат при-
ходите, и тоа: 

1) за набавки на потрошни материјали; 
2) за транспортни трошоци; 
3) за набавки на опрема неопходна за извршу-

вање на примените обврски од кои се остваруваат 
приходите; 

4) за плати и надоместоци за прекувремена ра-
бота на службениците и работниците на Заводот за 
работа на вршење на услугите од точката 1 на оваа 
одлука и за хонорари на надворешните соработ-
ници и хонорарните службеници ангажирани за ра-
бота на тие работи; 

5) за хонорари на аквизитерите за продажба на 
статистички публикации; 

6) за други расходи во врска со дејностите од 
кои се остваруваат приходите, што ќе ги утврди 
директорот на Заводот во согласност со советот на 
Заводот и со. Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за сојузен буџет и општа управа. 

5. Приходите од точката 1 на оваа одлука се 
водат на посебна сметка кај банката. 

6. Работите и евиденциите по приходите и ра-
сходите од посебната сметка ги води сметководство-
то на Заводот, согласно со прописите што важат 
за државните органи. 

7. Планирањето на годишните приходи од точ-
ката 1 на оваа одлука и на расходите што се под-
мируваат од тие приходи се врши со посебна прет-
сметка на Заводот. 

Расподелбата на вишокот на приходите над ра-
сходите од посебната сметка се врши со завршната 
сметка за извршувањето на претсметката. 

Со завршната сметка може од вишокот на при-
ходите над расходите да се издвои до 20% за на-
гради на службениците и работниците на Заводот 
што ги вршат работите од точката 1 на оваа одлу-
ка. Другите средства од вишокот на приходите над 
расходите можат да се користат за набавка на опре-
ма заради проширување на капацитетите на За-
водот. 

8. Претсметката на приходите и расходите и за-
вршната сметка од точката 7 на оваа одлука ги 
донесува директорот на Заводот, во согласност со 
советот на Заводот и со Секретаријатот на Сојузни-
от извршен совет за сојузен буџет и општа управа. 

При давањето согласност на претсметката на 
приходите и расходите Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за сојузен буџет и општа упра-
ва ќе води посебно сметка средствата за лични ра-
сходи од точката 4 на оваа одлука да бидат опре-
делени во сразмера со користењето на капаците-
тите на Заводот за неговите редовни задачи и за 
потребите на порачачите вон неговите редовни за-
дачи. 

Кога при давањето согласност на завршната 
сметка ќе го определува процентот за награди на 
службениците и работниците што ги ̂  вршат рабо-
тите од точката 1 на оваа одлука, Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и оп-
шта управа ќе води сметка за реализацијата на 
програмата и за резултатите на работата на слу-
жбениците и работниците во врска со извршувањето 
на таа програма. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука приходите книжени на сметката на Заводот 
бр. 101-12-3295014 ќе се пренесат во корист на со-
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Јузииот буџет, а сметката на Заводот бр. 101-12333/90 
се гаси и салдото од таа сметка ќе се пренесе во 
корист на посебната сметка отворена кај банката 
според оваа одлука. 

10. Ораа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1963 година. 

Р. п. бр. 20 
22 јануари 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

52. 
Врз основа на одредбата под 1 на точката 1 од 

главата XVII на Сојузниот општествен план за 
1963 година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ГРАВОТ ОД 

РОДОТ НА 1963 И 1964 ГОДИНА 
1. На земјоделските задруги (општи земјоделски 

задруги, селански работни задруги и специјализи-
рани земјоделски задруги), земјоделските стопан-
ства, земјоделските комбинати, земјоделските инду-
стриски комбинати, економиите и стопанските орга-
низации што стопанисуваат со шуми им се обезбе-
дуваат гарантирани цени за гравот од родот на 
1963 и 1964 година, и тоа: 

Динари за 1 кг 
1) за гравот од I група — — — 150 
2) за гравот од II група — — — 130 
3) за гравот од III група - — — 100 
4) за мешан грав — — — — — 80 

Цените од ставот 1 на оваа точка се подразби-
раат франко натоварено во вагон или друго прево-
зно средство, натоварна станица во местото на про-
давачот, и тоа за квалитетот на гравот определен 
со прописот од точката 2 на оваа одлука. 

2. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за трговија и туризам, во согласност со 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за зе-
мјоделство и шумарство. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на о-
бјавувањето во ,,Службен лист на ФНРЈ", 

Р. п. бр. 15 ' 
22 јануари 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

53. 
Врз основа на одредбата под 1 на точката 1 од 

главата XVII на Сојузниот општествен план за 1963 
година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСКЛУЧИТЕЛНО ПОКАЧУВАЊЕ НА ЦЕНАТА 

НА ЈАГЛЕНОТ 
1. Рудниците на јаглен можат цените по кои гб 

продавале јагленот до влегувањето во сила на оваа 
одлука по исклучок да ги зголемат за 5%. Ова зго-
лемување на цената се однесува на сите количини 
јаглен што рудниците на јаглен ќе ги испорачат од 
28 јануари до 31 март 1963 година. 

2. Стопанските организации што се занимаваат 
со производство на стоки или со вршење на услуги, 
за кои цената ја определил надлежниот орган или 
чии цени се опфатени со контролата на цените спо-
ред важечките прописи, не можат цените на тие 
производи и услуги да ги зголемат поради покачу-
вањето на цената на јагленот според точката 1 од 
оваа одлука. 

3. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за општи стопански работи. 

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

Р. п. бр. 7 
2)6 јануари 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с, р. Мијалко Тодоровиќ, с, р. 

54. 

Врз основа на членот 22 став 3 од Законот за 
претпријатијата за патишта („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/61 и iJ/62), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТО-
КОТ ЗА ПАТИШТА ВРЗ ЦЕНАТА НА БЕНЗИНОТ 

И ПЛИНСКОТО МАСЛО 
х1. Во Одлуката за определување на височината 

на надоместокот за патишта врз цената на бензинот 
и плинското масло („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/61) во точката 2 став 1 на крајот точката се 
заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен 
на количините што единиците и установите на 
Југословенската народна армија ги набавуваат од 
производителот или од складот на продавач на го-
лемо." 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1962 година,. 

Р. п. бр. 304/62 
22 јануари 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

55. 

Врз основа на членот 10 став 3 од Законот за 
придонесот за општествените инвестициони фондови 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/61 и 52/61), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСКЛУЧИ-
ТЕЛНИТЕ ОСНОВИ ПО КОИ СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ 
УПЛАТУВААТ ПРИДОНЕС ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ 

1. Во Одлуката за исклучителните основи по 
кои стопанските организации од определени дејно-
сти уплатуваат придонес за општествените инве-
стициони фондови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
22/62) во точката 1 по зборот: „сообраќај" зборот: 
„и" се заменува со запирка, а по зборот: ,.патишта" 
запирката и зборот: „што" зе заменуваат со зборо-
вите: „и деловните банки што". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува и на завршните сметки за 1962 годино. 

Р. п, бр. 22 
22 јануари 1963 година 

Белград 
Сојузен извршев совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 30 јануари 1963 
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56. 
Врз основа на членот 17 во врска со „членот 13 

од Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ",4 бр. 51/46 
и 29/47), сојузниот Државен секретаријат за внатре-
шни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВУВАЊЕТО И РАБОТА-
ТА НА СОЈУЗОТ НА БАЛЕТСКИТЕ УМЕТНИЦИ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се одобрува оковувањето и работата на Соју-

зот на балетските уметници на Југославија, според 
поднесените Правила усвоени на Конгресот на ба-
летските уметници на Југославија одржан во Љуб-
љана на 4 и 5 јули 1962 година. 

Седиштето на Сојузот е во Загреб, а дејноста на 
Сојузот се простира на целата територија на Феде-
ративна Народна Република Југославија. 

Бр. II/3-18573/1 
13 декември 1962 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

57. 
Врз основа на членот 70 став 1 точка 3 од Уред^ 

бата за трговската дејност и трговските претпри-
јатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ1', бр. 
49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за трго-
вија и туризам издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА СУРОВА 
НАФТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРОШУВАЧИ ВО 

1963 ГОДИНА 
1. За 1963 година (5е утврдуваат следните коли-

чини сурова нафта што производителите на сурова 
нафта: претпријатието „Нафта-плин" — Загреб и 
претпријатието „Нафта-гас" — Нови Сад ќе им ги 
испорачат на преработувачите (рафинериите) на 
нафта, и тоа: 

Р а ф и н е р и и на н а ф т а 
Риека Сисак Босан. вкупна 

а) „Нафта-плин" - Загреб 
1) тап нафта ,,Стружец" 
2) „ „ „Клоштар" 
8) „ ,. ,Дуго Село" 
4) „ „ „Криж" 
5) „ „ „Мрамор Брдо" 
6) „ „ „Буњани" 
1) п п „Гоилои 

б) „Нафта-гас" - Нови Сад 
1) тип нафта „Елемир" 150.000 

2) „ „ „Кикинда" -
3) , „ „Бока" 50.000 

58. 

Врз основа на членот 70 став 1 точка 3 од Уред-
бата за трговската дејност и трговските претпри-
јатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 
9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и 
туризам издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА БАКАР, 
АЛУМИНИУМ, ОЛОВО, ЦИНК, СРЕБРО, БИЗМУТ 
И ЖИВА НА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПОТРО-

ШУВАЧИ ВО 1963 Г НА 

1. За 1963 година се утврдуваат следните коли-
чини на електролитен бакар, алуминиум, олово, 
цинк, сребро, бизмут и жива, што ги произведуваат: 
Рударско- топионичарски базен — Бор, Товарна 
глинице ин алуминија „Борис Кидрич" — Кидри-
чево, Творница лаких метала „Борис Кидрич" -
Шибеник, Творница глинице и алуминиума — Ле-
ловац, Рудници и топионица олова и цинка „Треп-
ча" — Звечан, Рудники свинца ин топилница -
Межица, Металуршко-хемијска индустрија „Цин-
карна" - Цеље, Хемијска индустрија „Зорка -
Шабац, Рудник живега сребра — Идаија, и тоа за 
следните потрошувачи: 

БАКАР А Л У М И Н И У М 

Брод 
(во тони) 

- 404.000 294.000 698.000 
280.000 - - 280.000 

- 65.000 15.000 70.000 
- - 36.000 36.000 
- - 18.000 18.000 
- - 14.000 34.000 
- - 4.000 4.000 

56.000 62.000 268.000 
- 82.000 82.000 

10.000 - 60.000 

Вкупно: 480.000 525.000 525.000 1,530.000 
2. Со договорите за купување и продажба на 

сурова нафта склучени помеѓу производителите на 
сурова нафта и рафинериите на нафта ќе се опре-
делат роковите за испорака на количините сурова 
нафта од точката 1 ца оваа наредба. 

3. Производителите на сурова нафта се должни 
да му ги пријават на Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за трговија и туризам количините 
на сурова нафта што ќе ги произведат над коли-
чините определени во точката 1 на оваа наредба, 
како и недоговорените или неиспорачаните ко-
личини. 

Количините на сурова нафта од ставот 1 на оваа 
точка дополнително ќе ги расподели Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам. 

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

Бр. 411 
22 јануари 1963 година 

Белград 
Секретар 

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

Потрошувачи' 

1) претпријатија на 
обоената металур-
гија 

2) претпријатија на 
кабелските инду-
стрија 

3) претпријатија на 
воената индустрија 

4) претпријатија на 
бродоградбата 

5) претпријатија на 
југословенските 
железарници 

6) претпријатија на 
машиноградбата 

7) претпријатија на 
производителите на 
мотори и моторни 
возила 

8) претпријатија на 
електроиндустри-
јата 

9) претпријатија на 
металопреработу-
вачката индустрија 

10) претпријатија на 
хемиската инду-
стрија 

11) монтажни прет-
пријатија 

12) занаетчиски прет-
пријатија 

13) трговски претпри-
јатија 

14) нерасподелено: 
а) 
б) 
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Вкупно: 46.000 30.000 6.000 3 ООО 
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Потрошувачи: 

1) претпријатија на 
обоената металур-
гија 

2) претпријатија на 
кабелската инду-
стрија 

3) претпријатија на 
воената индустрија 

4) претпријатија на 
бродоградбата 

5) претпријатија на 
југословенските 
железарници 

6) претпријатија на 
машиноградбата 

7) претпријатија на 
производителите на 
мотори и моторни 
возила 

8) претпријатија на 
електроинду стри ј а 

9) претпријатија на 
металопреработу-
вачка индустрија 

10) претпријатија на 
хемиската инду-
стрии ј а 

11) монтажни прет-
пријатија 

12) занаетчиски прет-
пријатија 

13) трговски претпри-
јатија 

14) нерасподелено: 
а) 
б) 
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2.560 6.500 2 т 5.100 
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500 — — — 

— 100 280 

100 100 1.600 2.400 

200 - 360 180 

500 -
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G8.300 
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Вкупно: 82.000 18.000 19.000 17.800 
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 Потрошувачи: 

1) претпријатија на 
обоената металур-
гија в 

2) претпријатија на 
кабелската инду-
стрија -

3) претпријатија на 
воената индустрија -ч 

4) претпријатија на 
бродоградбата — 

5) претпријатија на 
ј угос л овенските 
железарници — 

6) претпријатија на 
машиноградбата т -

7) претпријатија на 
производителите на 
мотори и моторни 
возила — 

8) претпријатија на 
електроиндустри-
јата — 

9) претпријатија на 
металопреработу-
вачката индустрија — 
претпријатија на , 
хемиската инду-
стрија 14 
монтажни прет-
пријатија — 
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Потрошувачи: 

12) занаетчиски прет-
пријатија 

13) трговски претпри-
јатија 

14) нерасно делено: 
а), 
б) 
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2. Договорите за продажба и купување на ба-
кар, алуминиум, олово, цинк, сребро, бизмут и жива 
ќе ги склучат со претпријатијата од точката 1 на 
оваа наредба, кѕ.ко со производители: 

1) претпријатијата на обоената металургија, прет-
пријатијата на кабелската индустрија, претприја-
тијата на електроиндустријата, претпријатијата на 
металопреработувачката индустрија, претпријатија-
та на машиноградбата, претпријатијата на бродо-
градбата, претпријатијата на производителите на 
мотори и моторни возила, претпријатијата на хеми-
ската индустрија, трговските претпријатија, зана-
етчиските претпријатија, монтажните претпријатија 
и претпријатијата на југословенските железарници 
— во количините за кои овие претпријатија ќе се 
договорат во соодветниот содет на Сојузната стопан-
ска комора односно во соодветното деловно здру-
жение; 

2) претпријатијата што ќе ги определи Упра-
вата за работите на воената индустрија — за вое-
ната индустрија; 

3) Дирекцијата за суровини — за нерасподеле-
ните количини од точката 1 под 14 под б). Овие ко-
личини ќе ги р аоп одел и во текот на 1963 година 
дополнително Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за трговија и туризам; 

4) претпријатијата ,на обоената металургија, 
претпријатијата на кабелската индустрија и прет-
пријатијата на хемиската индустрија — за количи-
ните од точката 1 под 14 под а), а под услов тие 
претпријатија претходно да склучат со Југословен-
ската банка за надворешна трговија договор дека 
ќе извезат метали, легури, валани, пресувани и 
влечени производи, јажиња, кабли, спроводници од-
носно оксиди на метали, а во рамките на програмата 
за извоз и упатствата што ги донесол за 1963 година 
сојузниот Државен секретаријат за надворешна тр-
говија. 

3. Производителите од точката 1 на оваа наред-
ба се должни да им даваат првенство на испораките 
по диспозициите од Југословенската банка за над-
ворешна трговија до износот на количините утвр-
дени во точката 1 под 14 под а) на оваа наредба. 

Количините на производите од точката 1 под 14 
под а) на оваа наредба што ќе останат нерасподе-
лени во текот на 1963 година, ќе ги презема Дирек-
цијата за суровини по предлози од Југословенската 
банка за надворешна трговија. 

4. Производителите од точката 1 на оваа наред-
ба се должни на крајот на секој месец да му ги 
пријават на Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за трговија и туризам количините на бакар, 
алуминиум, олово, цинк и нивни легури, сребро, 
бизмут и жива произведени во текот на месецот од 
примарни и секундарни суровини (од руди, концен-
трати, отпадоци и остатоци на метали и легури) за 
сопствени потреби или за други претпријатија (соп-
ствена или услужна преработка и доработка) над 
количините определена во точката 1 од оваа на-
редба, како и недоговорените и ^испорачаните ко-
личини. Овие количини ќе ги расподели дополни-
телно во текот на 1963 година Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за трговија и туризам. 

5. Производителите и потрошувачите од точката 
1 на оваа наредба се должни на Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за трговија и туризам, на 
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негово барање, да му доставуваат податоци за про-
изводството, испораките и залихите на производите 
од точката 1 на оваа наредба и на нивните прера-
ботки. 

6. Потрошувачите од точката 1 под 1 до 13 на 
оваа наредба се должни секој месец да му ги при-
јават на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за трговија и туризам сите количини на секундарни 
суровини (отпадоци и остатоци на бакар, алуминиум, 
олово, цинк и нивни легури) што ќе ги набават во 
текот на годината во земјата или што ќе ги увезат, 
без оглед на тоа дали самите ќе ги преработуваат 
или ќе им ги даваат на преработка на други прет-
пријатија. 

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

Бр, 412 
22 јануари 1963 година 

Белград 
Секретар 

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

59. 
Врз основа на точката 5 од Одлуката за кори-

стење на дотациите што од средства на федераци-
јата им се одобрени на стопанските организации на 
поморскиот, речниот и воздушен сообраќај („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 30/62), во согласност со со-
јузниот Државен секретаријат за работите на ф и -
нансиите, Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА 
НА ДОТАЦИИТЕ ШТО ОД СРЕДСТВАТА НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ИМ СЕ ОДОБРЕНИ НА СТОПАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОМОРСКИОТ, РЕЧ-

НИОТ И ВОЗДУШНИОТ СООБРАКАЈ 
1. Средствата предвидени во сојузниот буџет за 

давање дотации на стопанските организации на по-
морскиот, речниот и воздушниот сообраќај во 1963 

година можат да се употребат под условите и на 
начинот што се предвидени со оваа наредба. 

2. Средствата од точката 1 на оваа наредба И 
ги одобрува Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за сообраќај и врски (во понатамошниот текст: 
носителот на средствата на дотацијата) на однос-
ната стопанска организација (во понатамошниот 
текст: корисникот на дотацијата) која во смисла на 
точ. 3 и 4 од Одлуката за користење на дотациите 
што од средствата на федерацијата име се одобрени 
на стопанските организации на поморскиот, речниот 
и воздушниот сообраќај, со носителот на средствата 
на дотацијата склучила писмен договор за вршење 
редовен патнички сообраќај на определени линии. 

Овие средства корисникот на дотацијата ги 
внесува во својот вкупен приход заради оствару-
вања на соодветниот износ на доходот кој му ово-
зможува нормално работење во вршењето на редов-
ниот патнички сообраќај на линиите што се опре-
делени со Наредбата за утврдување линиите на 
поморскиот, речниот и воздушниот сообраќај што во 
1963 година ќе се одржуваат заради потребите на 
јавниот сообраќај од интерес за федерацијата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/62). 

3. Средствата од точката 1 на оваа наредба се 
одобруваат и се исплатуваат зависно од изврше-
ната работа на определени линии која е изразена 
со показател на минат пат (во наутички милји, 
бродски километри, авиокилометри) за секоја од-
делна линија. Овој показател служи како парична 
пресметковна единица на работа. 

4. Пресметката за исплата на дотациите ја со-
ставува корисникот на дотацијата на образецот што 
е напечатен кон оваа наредба и е нејзин составен 
дел. 

5. Пресметката од точката 4 на оваа наредба 
корисникот на дотацијата му ја поднесува на за-
верка на носителот на средствата на дотацијата. 

Носителот на средствата на дотација цени дали 
корисникот на дотацијата ги исполнил условите 
предвидени со договорот склучен со корисникот на 
дотацијата за вршење редовен патнички сообраќај 
на линиите од точката 2 став 2 на оваа наредба. 

(Назив на претпријатието) 
ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА НА ДОТАЦИЈАТА 

за поморски- речен -воздушен сообраќај во месецот 
Договор број /1963 година 

Реден 
број на 
линијата 

Н а з и в на л и н и ј а т а 
и категорија - вид на возилата 

Отстојание 
avkm, брод-

ски km, 
наутички 

милји 

Број на возењата 

според 
договорот 

(Формат 297 х 210 mm 

1963 година 

Вкупно 
остварено 

avkm, 
бродски 

km, 
наутички 

М И Л Ј И 

ИЗНОС НА ДОТАЦИ-
ЈАТА (ДИН.) 

на 1 avkm, 
бродски 

km, 
наутичка 

милја 

вкупно 
за 

исплата 

8 

1 
2 
3 
итн. С6 

1 
2 
3 

итн. С6 

ВКУПНО 

^ 1963 година Директор на претпријатието, 

Дека во предната пресметка наведената работа е извршена во сб според условите на договорот и дека 
наведениот износ на дотацијата може да се исплати. 

Заверува! 
Белград, 1963 година (М.П.) Секретаријат на Сојузниот извршен 

совет за сообраќај и врски, 

остварено 
во пресмет-

ковниот 
период 
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Откако ќе ја прегледа пресметката носителот 
на средствата на дотацијата го утврдува на пре-
сметката износот на средствата на дотацијата кој 
во смисла на точката 3 од оваа наредба треба да му 
се исплати на корисникот на дотацијата. 

Ако носителот на средствата на дотацијата утвр-
ди дека корисникот на дотацијата^ должен да плати 
договорна казна, ќе ја определи нејзината висо-
чина и ќе го назначи тоа на пресметката. 

6. Средствата од точката 1 на оваа наредба ги 
исплатува месечно, врз основа на заверена пре-
сметка, филијалата на Народната банка бр. 101-12 
во Белград, како основна организациона единица 
на Службата на општественото книговодство, во ко-
рист на жиро-сметката на корисникот на дотаци-
јата, а на товар на сметката, и тоа: 

1) 630-67 - Дотација на претпријатие на воз-
душниот сообраќај; 

2) 630-68 - Дотација на претпријатие на помор-
скиот сообраќај; 

3) 630-69 - Дотација на претпријатие на реч-
ниот сообраќај. 

7. Износот на договорната казна од точката 5 
став 4 на оваа наредба корисникот на дотацијата 
го уплатува кај филијалата на Народната банка 
бр. 101-12 во Белград во корист на сметката бр. 
841-57 — Уплати на пресметаниот износ поради не-
извршување на планот на воздушниот, поморскиот 
и речниот сообраќај. 

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

Бр. 03—18 
24 јануари 1963 година 

Белград Секретар 
за сообраќај и врски, 
Марин Цетиниќ, о. р. 

60. 
Врз основа на членот 32 став 1 точка 4 од Уред-

бата за давање потрошувачки кредити на работ-
ниците, службениците и на другите определени 
категории корисници („Службен лист на ФНРЈ44, бр. 
36/55, 18/57 и 53/61) и членот 2 оддел I под а) точка 
42 на Уредбата за пренесување работите во над-
лежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58, 
18/59 и 9/61), во согласност со сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, Народната 
банка пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА УПЛАТАТА ВО ГОТОВИ 
ПАРИ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧ-
КИТЕ КРЕДИТИ ЗА КУПУВАЊЕ НА НАМЕШТАЈ 

1. Корисниците на потрошувачки кредити за 
купување на намештај се должни да положат во 
готови пари најмалку 5% од износот на одобрениот 
кредит. 

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

О. бр. 7 
10 јануари 1963 година 

Белград Гувернер 
на Народната банка, 

Никола Миљаниќ, с. р, 

61. 
Врз основа на членот 143 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59), во согласност 
со сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите, Управата за царини пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР НАД СТОКИТЕ ВО 
КОНСИГНАЦИОНЕН ЛАГЕР И ЗА ЦАРИНЕЊЕТО 

НА ТАКВИТЕ СТОКИ 
1. За стоките сместени во консигнационен лагер 

царински обврзник е стопанската организација ре-

гистрирана за работи на застапување странски 
фирми во чиј консигнационен лагер се сместени 
стоките (во понатамошниот текст: држателот на 
консигнационен лагер). 

2. Држателот на консигнационен лагер може во 
иста зграда односно просторија да држи стоки од 
две или повеќе странски фирми ако обезбеди одво-
ено држење на Стоки на разни фирми и одвоено 
водење евиденција за стоките на секоја од тие 
фирми. Во таков случај се смета дека држателот 
на консигнационен лагер има онолку консигнацио-
ни лагери колку странски фирми застапува. 

3. Заради сместување на стоки во консигнацио-
нен лагер, држателот на консигнационен лагер и 
поднесува на царинарницата декларација за сместу-
вање на стоки во консигнационен лагер (во поната-
мошниот текст: декларација), во три примерка. 

Декларацијата ги содржи истите рубрики и по-
датоци што ги содржи увозната царинска деклара-
ција, со тоа што држателот на консигнационен ла-
гер е должен во нејзиното заглавје да втисне штем-
бил: „Сместување на стоки во консигнационен ла-
гер". 

4. Врз основа на поднесената декларација цари-
нарницата врши преглед на стоките што ќе се сме-
стат во консигнациониот лагер. 

Прегледот на стоките може да се врши: 
1) во царински магацин, царински склад, царин-

ски лагер, царинско сместиште или друго место каде 
што е стоката под царински надзор, или 

2) во консигнационен лагер ако држателот на 
консигнациониот лагер го бара а царинарницата го 
одобри тоа. 

5. Во случајот од одредбата под 1 на ставот 2 
од точката 4 на ова упатство држателот на кон-
сигнационен лагер е должен на царинарницата да 
и ги поднесе кон декларацијата сите исправи што 
се однесуваат на стоките (сметка, превозна исправа, 
спецификација, уверение за здравствена состојба и 
др.). По извршениот преглед држателот на консиг-
национен лагер врз основа на вториот примерок од 
декларацијата ги подига стоките и ги сместува во 
консигнациониот лагер. 

6. Во случајот од одредбата под 2 на ставот 2 
од точката 4 на ова упатство држателот на консиг-
национен лагер и поднесува на царинарницата обра-
зложено писмено барање за преглед на стоките во 
консигнациониот лагер заедно со декларациите И 
исправите наведени во точката 5 на ова упатство. 

По приемот на барањето за преглед на стоки 
во консигнационен лагер царинарницата донесува 
писмено решение со кое го усвојува или го одбива 
барањето. Еден примерок од тоа решение царинар-
ницата му доставува на држателот на консигнаци-
ониот лагер. 

Врз основа на решението со кое се одобрува 
преглед на стоки во консигнациониот лагер стоката 
под царинско обележје се отпрема во консигнацио-
ниот лагер на трошок на држателот на консигна-
циониот лагер. 

По сместувањето на стоките во консигнациониот 
лагер царинарницата врши преглед на стоките врз 
основа на декларацијата поднесена кон барањето 
(став 1), и тоа во рок од пет дена од денот на поди-
гањето на стоките. 

7; Ако царинарницата при прегледот на стоките 
утврди кусок односно вишок на стоки, оштетување 
на стоки или какво и да е неслагање на фактич-
ната состојба на стоките со податоците во деклара-
цијата, таа ќе постапи според важечките прописи. 

8. По извршениот преглед на стоките држателот 
на консигнациониот лагер ги книжи стоките во кар-
тотеката. Картотеката се состои од слободни листо-
ви од полукартон. Образецот на листот е отпечатен 
кон ова з^патство и е негов составен дел. Образецот 
на листот го печатат држателите на консигнацио-
ните лагери на свој трошок. 

Книжењето на стоките мора да се изврши во 
рок од 7 дена од денот на завршениот преглед на 
стоките. 

Стоката од една рубрика на декларацијата во 
колоната Наименување на стоките според Привре-

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 30 јануари 1963 
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пената општа царинска тарифа и Тарифата за да-
нокот на промет, се книжи на посебен лист, ако е 
во прашање еден вид стока. Ако една рубрика од 
декларацијата содржи повеќе видови стоки, со оглед 
на димензиите или различните својства на стоките, 
секој вид стока се книжи на посебен лист. Во овој 
случај, на листот мора во соодветната колона да 
биде означен и редниот број од рубриката на декла-
рацијата во која е пријавена таа стока. 

9. Држателот на консигнационен лагер е дол-
жен да и Ш поднесе на царинарницата сите непо-
полнети листови на картотеката, заради заверка. 
Листовите и се поднесуваат на царинарницата Но 
писмено барање за заверка. 

Заверката се врши со ставање отпечаток на 
службениот печат на царинарницата во горниот де-
сни агол на листот од картотеката. 

Пред заверката царинарницата на секој лист 
картотека става реден број. Редните броеви на ли-
стовите не можат да се повторуваат и тие почну-
ваат од бројот 1 и се движат понатаму за секоја за-
стапуваа странска фирма. 

Царинарницата води посебна евиденција за бро-
јот на заверените листови на картотека и за ред-
ните броеви на тие листови, и тоа посебно за секој 
консигнационен лагер и за секоја застапувана 
странска фирма. 

10. Оштетените листови од картотеката што ги 
заверила царинарницата мора држателот на кон-
сигнациониот лагер да И ги врати на царинарницата 
која во замена ќе му издаде и завери нов лист под 
ист реден број, а оштетениот лист ќе го уништи. 

И. Држателот на консигнационен лагер е дол-
жен во рок од два дена по завршеното книжење на 
стоките да И поднесе на царинарницата специфи-
кација на извршеното книжење, и тоа за секоја 
декларација посебно. Спецификацијата ги содржи 
следните податоци: 

1) број и датум на декларацијата по која се 
книжени стоките; 

2) 6pod на листот на кој се книжени стоките. 
Ако стока од една рубрика на декларацијата е 

книжена на повеќе листови (со оглед на димензиите 
или различните својства) во спецификацијата мора 
да се наведе и бројот на рубриката од соодветната 
декларација. 

Спецификацијата од ставот 1 на оваа точка ца-
ринарницата ја приклучува кон третиот примерок 
од декларацијата на која Се однесува специфика-
цијата. 

12. Царинењето на стоки пуштени во промет од 
консигнационен лагер се врши во рокот од членот 
202 на Правилникот за спроведување на Царинскиот 
закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/60), врз 
основа на увозна царинска декларација, која се 
поднесува во три примерка, посебно за стоките на 
секоја застапуваа фирма, а според состојбата на 
стоките утврдена со прегледот заради внесување на 
стоките во консигнациониот лагер (член 199 од Пра-
вилникот за спроведување на Царинскиот закон). 

Кон увозната царинска декларација од ставот 1 
на оваа точка држателот на консигнационен лагер е 
должен да И поднесе на царинарницата сметка, при-
јава за увозот на стоки и други исправи што се ба-
раат при увозот и царинењето на односните стоки, 
како и спецификација со број и датум на декла-
рацијата по која се сместени стоките во консигна-
циониот лагер, а по потреба и со број на рубриката 
од таа декларација и со број на листот на кој се 
книжени стоките. 

Ако при царинењето на некоја стока се мену-
ваат податоците дадени во листовите на картоте-
ката (царински норми или тарифни броеви од 
тарифата за данокот на промет), кон спецификаци-
јата мораат да се поднесат и соодветните потврди 
од надлежните органи врз основа на кои е извр-
шено царинењето на односните стоки по друга ца-
ринска норма или друг тарифен број од тарифата 
за данокот на промет. Во овој случај таквата стока 
мора да биде посебно искажана во спецификаци-
јата. Спецификацијата се прилага кон третиот при-

мерок од декларацијата по која е оцаринета сто-
ката. 

Држателот на консигнационен лагер е должен 
при водењето на картотеката на стоките по систе-
мот на слободни листови, да се придржува особено 
кон начелата наведени во чл. 3. 11 и 12 од Правил-
никот за единствениот контен план на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/61 
и 2/63). 

14. Ако вредноста на стоките во консигнационен 
лагер се менува врз основа на договор (менување 
на вкупната вредност на стоките во консигнационен 
лагер) или врз основа на налог од странската фир-
ма (менување на вредноста на одделен вид стоки 
во границите на вкупниот износ на вредноста на 
стоките во консигнационен лагер), држателот на 
консигнациониот лагер е должен да И поднесе на 
царинарницата барање за одобрување на исправ-
ката на вредноста на стоките и кон барањето да ја 
приложи соодветната документација. 

По барањето од ставот 1 на оваа точка цари-
нарницата донесува писмено решение. 

Ако вредноста на стоките во консигнационен ла-
гер се менува врз основа на договор, решението од 
ставот 2 на оваа точка го приклучува царинарни-
цата кон решението за отворање на консигнационен 
лагер, со тоа што држателот на консигнациониот 
лагер е должен заверениот препис од решението 
да им го достави на органите наведени во членот 
132 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62). 

Ако вредноста на стоките во консигнационен 
лагер се менува врз основа на налог од странската 
фирма, држателот на консигнациониот латер е дол-
жен да изврши исправка на податоците за вредно-
ста на стоките на соодветниот лист односно листови 
на картотеката и за тоа во рок од два дена од де-
нот на приемот на решението од ставот 2 на оваа 
точка да и поднесе на царинарницата специфика-
ција со: 

1) број и датум на декларацијата по која се 
внесени во лагерот стоките чија вредност е испра-
вена; 

2) број односно броеви на листовите на кои е 
исправена вредноста на стоките; 

3) податоци за новата вредност на стоките. 
Спецификацијата од ставот 4 на оваа точка ца-

ринарницата ја приклучува кон третиот примерок 
од декларацијата по која стоките чија вредност е 
исправена се сместени во консигнациониот лагер. 

15. Ако стоки од консигнационен лагер се вра-
ќаат во странство, држателот на консигнациониот 
лагер е должен на надлежната царинарница да и 
поднесе барање за одобрение да можат стоките од 
консигнациониот лагер да се вратат во странство. 

Кон барањето од ставот 1 на оваа точка држа-
телот на консигнациониот лагер прилага специфи-
кација на стоките што сака да ги врати во стран-
ство. Спецификацијата се поднесува во два пример-
ка и мора да ги содржи сите податоци за стоките 
од соодветните листови на картотеката 

По барањето од ставот 1 на оваа точка цари-
нарницата донесува писмено решение. 

По донесувањето на решението и извршениот 
преглед на стоките царинарницата ја заверува под-
несената спецификација. 

Пакувањето и затворањето на колетите со вакви 
стоки се врши под царински надзор, а на колетите 
се ставаат царински пломби. 

Стоките што од консигнациониот лагер се вра-
ќаат во странство и се упатуваат на излезната ца-
ринарница со царинска пропратница. 

Држателот на консигнационен лагер ја раздол-
жува својата картотека врз основа на решението на 
царинарницата со кое е одобрено враќањето на сто-
ките во странство и врз основа на заверената спе-
цификација. 

16. Под условите од точката 15 на ова упатство 
можат со стоки од консигнационен лагер да се Снаб-
дуваат^ во домашните луки странски бродови што 
сообраќаат со странство, со тоа што тие стоки Св 
упатуваат на брод со царинска пропратница. 

Среда, 80 јануари 
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17. упатувањето на стоки во друг консигнацио-
нен лагер на ист држател се врши под условите од 
точката 15 на ова упатство, со тоа што царинарни-
цата во тој случај не мора да врши преглед на сто-
ките. 

Приемната царинарница ја известува упатната 
царинарница за тоа дека примила стоки кои по ца-
ринска пропратница се пратени од еден консигна-
ционен лагер на ист држател во друг. 

18. Пренесувањето на стоки од консигнационен 
лагер во царински магацин или царински склад се 
врши на начинот пропишан за враќање на стоки 
во странство (точка 15), со тоа што, по правило, во 
тој случај не се изоставува царинска пропратница. 
Во таквите случаи спецификацијата мора да содр-
жи, покрај податоците од точката 15 на ова упат-
ство, и податоци за бројот и тежината на колетите 
и за ставените царински обележја на колетите. Тие 
податоци ги внесува во спецификацијата царински-
от службеник што го вршел прегледот на стоките. 

Царинска пропратница се изоставува само кога 
консигнациониот лагер не се наоѓа во местото во 
кое е царинскиот магацин или царинскиот склад 
во кој се пренесуваат стоките. 

Држателот на консигнационен лагер ја раздол-
жува својата картотека врз основа на решението на 
царинарницата и заверената спецификација. 

Царинарницата во чиј магацин или склад се 
пренесени стоките од консигнационен лагер поста-
пува со тие стоки на начинот пропишан за стоките 
увезени од странство. 

19. Ако стоки од консигнационен лагер треба да 
бидат изложени на саеми (изложби), држателот на 
консигнациониот лагер е должен на надлежната 
царинарница да и поднесе писмено барање за одо-
брение да може стоките од консигнациониот лагер 
да ги изложи на саем (изложба) и спецификација 
на стоките во два примерка. Еден примерок од спе-
цификацијата ги следи стоките, а вториот останува 
кај царинарницата. 

Ниту во овој случај царинарницата не мора да 
врши преглед на стоките, туку изнесувањето на 
стоките од консигнациониот лагер се врши врз ос-
нова на писменото решение на царинарницата и за-
верената спецификација. 

20. Редовен преглед на консигнациониот лагер 
надлежната царинарница врши најмалку еднаш 
годишно, а вонреден — по потреба, за што соста-
вува записник. Еден примерок од записникот ца-
ринарницата му доставува на држателот на консиг-
национиот лагер. 

Ако при прегледот се утврди кусок на стоки 
сместени во консигнациониот лагер, или дека тие 
стоки се употребени за други цели а не за оние 
поради кои се увезени и сместени во консигнацио-
ниот лагер, против држателот на консигнациониот 
лагер царинарницата ќе поведе административно-
казнена постапка поради прекршок од членот 151 
точка 5 на Царинскиот закон. 

21. Царинарницата води: 
1) контролниов: на декларациите за сместување 

на стоки во консигнационен лагер; 
2) контролник на декларациите за царинење на 

стоки од консигнационен лагер; 
3) регистар на заверените листови на картоте-

ката. 
Во регистарот на заверените листови на карто-

теката се заведуваат барањата за заверка на листо-
вите на картотеката и тој ги содржи следните ру-
брики: реден број, датум, име на подносителот на 
барањето, број по парчињата на заверените листови, 
редни броеви, на заверените листови, потпис на 
службеникот што ги заверил листовите и потпис на 
примателот на заверените листови. 

22. Два примерка на декларацијата и два при-
мерка од увозната царинска декларација остану-
ваат кај царинарницата, а еден примерок останува 
кај држателот на консигнациониот лагер. 

23. Со денот на влегувањето во сила на ова 
Упатство престанува да важи Упатството за спро-
ведување царински надзор над стоките што се сме-
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Среда, 30 јануари СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 4 - Страна 07, 

стени во консигнационен лагер и за начинот на ца-
ринење на таквите стоки („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 34/61). 

24. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 15 февруари 1963 година. 

Бр. 35615 
31 декември 1962 година 

Белград 

Директор 
на Управата за царини, 

Никола КмезиЌ, с. р. 

62. 

Врз основа на членот 9 став 1 точка 2 и став 2 
од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
24/58), во согласност со сојузниот Државен секрета-
ријат? за работите на финансиите, Управата за ца-
рини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОКОВУВАЊЕ И УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИ-

НАРНИЦИ И ЦАРИНСКИ ОДДЕЛИ 

1. Се основува ат: 
1) Царинарница во Цеље; 
2) Царинарница во Копривница; 
3) Царинарница во Ниш; 
4) Царинарница во Зрењанин 
2. Се оковуваат: 
1) Царински оддел на Царинарницата во Ко-

привница, со седиште во Коториба; 
2) Царински оддел на Царинарницата во Ниш, 

со седиште во Ниш; 
3) Царински оддел на Царинарницата во Зре-

њанин, со седиште во Кикинда; 
4) Царински оддел на Царинарницата во Осиек, 

со седиште во Винковци. 
3. Се укинуваат: 
1) Царинарницата во Коториба; 
2). Царинарницата во Кикинда. 
Работите на досегашната Царинарница во Ко-

ториба ги презема Царинарницата во Копривница, 
а работите на досегашната Царинарница во Кикин-
да - Царинарницата во Зрењаиин. 

4. Се укинуваат: 
1) Царинскиот оддел на Царинарницата во Ко-

ториба, со седиште во Копривница; 
2) Царинскиот оддел на Царинарницата во Ма-

рибор, со седиште во Цеље. 
Работите на досегашниот Царински оддел на 

Царинарницата во Коториба, со седиште во Коприв-
ница ги презема Царинарницата во Копривница, а 
работите на досегашниот Царински оддел на Цари-
нарницата во Марибор, со седиште во Цеље — Ца-
ринарницата во Цеље. 

5. Ова решение влегува во сила на 1 февруари 
19-63 година. 

Бр. 4073/2 
29 декември 1962 година 

Белград 

Директор 
на Управата за царини, 

Никола Кмезиќ, с р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за Сојузниот 
буџет за 1963 година, објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/62, се поткраднала грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1963 

ГОДИНА 

Во членот 2 во текстот „1 дел" наместо бројот 
„54.893,000.000" треба да стои бројот „54.893.900.000". 

Од Сојузната народна скупштина, 18 јануари 
1963 година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Основниот закон за 
организацијата на превозот со моторни возила во 
друмскиот сообраќај, објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/62, се поткраднала грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

НА ПРЕВОЗОТ СО МОТОРНИ ВОЗИЛА ВО 
ДРУМСКИОТ СООБРАЌАЈ 

Во членот 49 во четвртиот и петтиот ред наме-
сто зборовите: „автобускиот превоз" треба да сто-
јат зборовите: „ауто-такси превозот". 

Од Сојузната народна скупштина, 18 јануари 
1963 година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за привре-
мено одлагање на приманата на одредбите од чл. 
22, 23 и 24 на Законот за измени и дополненија на 
Законот за јавните службеници, објавен во „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 53/62, се поткраднала гре-
шка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО ОДЛАГАЊЕ НА 
ПРИМЕНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 22, 23 и 24 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

На крајот на текстот зборовите: „Претседател 
на Соборот на производителите, Пашко Ромац, с. р.44 

треба да се бришат. 
Од Сојузната народна скупштина, 18 јануари 

1963 година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за смет-
ките кај Службата на општественото книговодство 
на кои се уплатуваат одделни видови приходи на 
буџетите и фондовите, објавен во „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 2/63, се поткраднале долу наведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ КАЈ СЛУЖБАТА 
НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА КОИ 
СЕ УПЛАТУВААТ ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ПРИХОДИ 

НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ 

Во одделот II под А. во називот на сметката на-
ведена под број 100 наместо зборовите: „под бр. 96 
до 99" треба да стојат зборовите: „под бр. 103 до 106" 

Во истиот оддел под В. во уводната реченица 
наместо зборовите: „под бр. 86 до 127" треба да сто-
јат зборовите: „под бр. 95 до 131". 

Од сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите, Белград, 23 јануари 1963 година. 
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УКАЗИ 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДАЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИ-
СТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЕКВАДОР И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНО-
МОШТЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НА-

РОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
ЕКВАДОР 

I 
Се отповикува 
Љубо Фауст, од должноста на извонреден пра-

теник и ополномоштен министер на Федеративна 
Народна Република Југославија во Еквадор. 

И 
Се назначува 
Лука Беламариќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на ФНРЈ во Венецуела, за извонреден 
пратеник и ополномоштен министер на Федеративна 
Народна Република Југославија во Еквадор со се-
диште во Каракас. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 1 
19 јануари 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 166 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53'57, 
44/58, 1/5)9, 27/60, 52/61 и 31/62), во врска со членот 33 
од Уредбата за организацијата и работата на Соју-
зниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
20/56, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО 

СОЈУЗНИОТ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За државен советник во сојузниот Државен се-
кретаријат за внатрешни работи се назначува Мир-
ко Мастиловиќ, виш советник на истиот секрета-
ријат. 

В. бр. 7 
22 јануари 1983 година' 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на членот 11 од Уредбата за Југо-
словенскиот библиографски институт („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/62) во врска со членот 33 од 
Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 
21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИОТ БИБЛИОГРАФСКИ ИНСТИТУТ 

Се разрешува од должноста на директор на Ју-
гословенскиот библиографски институт Милутин 
Иванушиќ, поради заминување на должност во 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за про-
света и култтура. 

Б. бр. 5 
19 јануари 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на членот 11 од Уредбата за Југо-
словенскиот библиографски институт („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/62) во врска со членот 33 од 
Уредбата за организацијата и работата на Сојузни-
от извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
20/58, 21/59 и 21/62), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИОТ БИБЛИОГРАФСКИ ИНСТИТУТ 

За директор на Југословенскиот библиографски 
институт се назначува Вјера Ковачевиќ, член на 
Комисијата за организациони прашања на ЦК СКЈ. 

В. бр. 4 
19 јануари 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на членот 104 од Законот за банкиве 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61) во врска со 
членот 33 од Уредбата за организацијата и работата 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА 

I. Во Управниот одбор на Југословенската зем-
јоделска банка се именуваат, и тоа: 

за претседател: 
1. Ристо Џунов, потпретседател на Извршниот 

совет на HP Македонија; 
за потпретседател: 
2. Илија Тепавац, потпретседател на Стопанска-

та комора на HP Србија; 
за членови: 
3. Ристо Бајалски, потпретседател на Сојузната 

стопанска комора; 
4. инж. Мишо Ѓурковиќ, претседател на Сек-

цијата за земјоделство на Околиската стопанска ко-
мора — Сараево; 
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5. Буда Граховац, претседател на Управниот 
одбор на Советот за прехранбена индустрија на 
Секцијата за индустрија на Сојузната стопанска 
комора; 

6. Василие Ковачев, директор на Комбинатот 
„Врбае" во Врбас; 

7. инж. Ѓука Мартиновиќ, директор на Шумски-
от земјоделско-индустриски комбинат „Спачва" — 
Винковци; 

8. инж. Воислав Мијушковиќ, секретар на Сек-
цијата за земјоделство и шумарство на Стопанската 
комора на HP Црна Гора; 

9. Иван Море, потпретседател на Стопанската 
комора на HP Словенија; 

10. инж. Осман Пири ја,, директор на земјодел-
ското стопанство „Мостар" во Мостар; 

И. инж. Бранко Стојановиќ, потпретседател на 
Околиската стопанска комора — Крагуевац; 

12. Иван Шпика, директор на индустриско-зем-
јоделскиот комбинат Осиек; 

13. Петар Вујец, директор на Агрокомбинат Мур-
ска Собота; 

14. Перо Зечевиќ, претседател на Секцијата за 
земјоделство на Сојузната стопанска комора и ди-
ректор на Индустриско-земјоделскиот комбинат 
„Београда 

II. Во Управниот одбор на Банката влегува 
претставник на Сојузот на комуналните банки на 
Југославија. 

III. Генералниот директор и претседателот на 
Советот на работниот колектив на Банката се чле-
нови на Управниот одбор по својата положба. 

Б. бр. 8 
22 јануари 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

OД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Народне Републике Србије'4 

во бројот 50 од 18 декември 1962 година објавува: 
Одлука за привременото финансирање на др-

жавните потреби на Народна Република Србија во 
периодот јануари-март 1963 година; 

Одлука за одобрување Завршната сметка на 
Инвестициониот фонд на Народна Република Србија 
за 1961 година; 

Одлука за давање согласност на Одлуката на 
Општествениот фонд за школство на Народна Репу-
блика Србија за измена и дополнение на финанси-
киот план за 1962 година; 

Одлука за изборот и разрешувањето на судии; 
Одлука за доделување новогодишна награда на 

службениците и работниците на републичките др-
жавни органи и установи; 

Упатство за постапката за утврдување условот за 
почетокот на работата на новооснованите училишта; 

Упатство за премин на учениците од еден вид 
училиште во друг. 

Во бројот 51 од 22 декември 1962 година обја-
вува: 

Закон за високото школство; 

Закон за измени на Законот за мерките за спро-
ведување на Законот за искористувањето на земјо-
делското земјиште; 

Закон за оковувањето на Вишата школа за 
специјални педагози; 

Закон за обновување заедници и заводи за соци-
јално осигурување на подрачјата на автономните 
единици; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
буџетот на Народна Република Србија за 1962 го-
дина; 

Одлука за измени на Одлуката за височината на 
дневниците, надоместокот поради одвоен живот и 
недоместокот во вид на километража. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА 

„Народне новине'' службени лист на Народна 
Република Хрватска во бројот 49 од 13 декември 
1962 година објавуваат: 

Закон за месната надлежност и седиштата на 
околиските, окружните и окружните стопански су-
дови во Народна Република Хрватска; 

Закон за финансирањето на околиските, окруж-
ните и окружните стопански судови во Народна 
Република Хрватска; 

Закон за финансирањето на јавните обвинител-
ства во Народна Република Хрватска; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
финансиските планови на републичките фондови 
што немаат посебен орган на управувањето; 

Одлука за привременото финансирање на пот-
ребите на Народна Република Хрватска за месец 
јануари и февруари 1963 година. 

Во бројот 50 од 20 декември 1962 година објав-
вуваат: 

Решение за измени во составот на Републичката 
комисија за признавање правото на пензија; 

Правилник за архивите и евиденцијата на збир-
ките на архивската граѓа; 

Упатство за издавање дозвола за извоз на орги-
нална архивска граѓа во странство и за размена на 
архивската граѓа со странство; 

Деловник на Собранието на Републичката заед-
ница на социјалното осигурување на работниците 
на Народна Република Хрватска. 

Во бројот 51 од 27 декември 1962 година обја-
вуваат: 

Уредба за лучките капетании и капетаниите на 
пристаништа; 

Уредба за укинување на Управата за поморство 
и Управата за речен сообраќај; 

Одлука за доделување новогодишни награди на 
службениците и работниците на републичките др-
жавен органи, самостојни установи и организации. 

Во бројот 52 од 31 декември 1962 година обја-
вуваат: 

Правилник за надоместување трошоците и загу-
бената заработка на судиите поротници. 

УРАДНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 37 од 6 декември 1862 година објавува: 

Закон за фондот на HP Словенија за унапреду-
вање на производството и прикажувањето на фил-
мови ; 

Препорака за спроведување на општественото 
управување во воспитно-сбразовните установи" во 
НРС; 
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Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
наградите и надоместоците на пратениците на На-
родното собрание на НРС; 

Извештај за текуштите проблеми во врска со 
спроведувањето на општественото управување во 
воспитно-образовните установи во НРС. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Народне Републико Црне Горе" 
во бројот 30 од 15 декември 1962 година објавува: 

Решение за именување Совет за избор на фил-
мови во Претпријатието за промет на филмови 
,,Зета-филм'' Будва; 

Упатство за полагање на дипломскиот испит на 
слушателите на курсеви при Учителската школа во 
Никшиќ; 

Исправка на Законот за слатководното рибарство. 
Во бројот 31 од 20 декември 1962 година објавува: 
Правилник за условите за основување и за 

организацијата и работата на природните лекува-
лишта; 

Правилник за полагање на завршниот испит во 
музичката школа; 

Наредба за определување установа на која А се 
доставуваат преписи од пријавите на заболувања!а 
од активна туберкулоза. 

Во бројот 32 од 27 декември 1962 година објавува: 
Одлука за привремено финансирање на Народна 

Република Црна Гора за периодот јануари-март 1963 
година; 

Одлука за доделување новогодишна награда на 
службениците и работниците на републичките др-
жавни органи, самостојните установи и организации; 

Програма за вакцинација на населението на 
територијата на Народна Република Црна Гора 
во 1963 година. 
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