,,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ф Р Ј " излегува
в о издание на с р п с к о х р в а т с к и односно
на х р в а т с к о с р п с к и , с л о в е н е ч к и и мак е д о н с к и ј а з и к . - Огласи според гар а ж а т а . - ж и р о - с м е т к а к а ј Народната
б а н к а за п р е т п л а т а и посебни и з д а н и ј а
101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.
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ГОД. XIX

Цена н а о в о ј б р о ј е 60.— д и н . — П р е т плата за 1963 година и з н е с у в а г.ЗОФ.-н
дин., а за странство 3.300 д и н а р и .
Р е д а к ц и ј а : Ули па Ј о в а н а Р и с т и ќ а бр.
I Пошт. ф а х 236.— Т е л е ф о н и : ц е н трала 50-931, 50-932. 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и п р о д а в н а
с л у ж б а 51-671.
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Врз основа на членот 52 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56
и 44/57), Сојузниот извршен совет донесува

Брз основа на одделот 2 од главата XVII на Сојузниот општествен план за 1963 година, Сојузниот
извршен совет донесува

УРЕДБА

У Р Е Д Б А
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДЕВИЗНОТО
РАБОТЕЊЕ

З А УКИНУВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА НА ОБЈЕКТИТЕ З А општо Д Р Ж А В Н И Т Е ПОТРЕБИ Н А
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАТА

Член 1
Дирекцијата на објектите за општодржавните
потреби на репрезентацијата, основана со Уредбата
за оснивање Дирекција на објектите за општодржавните потреби на репрезентацијата („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 51/57, 28/59 и 4/63), се укинува.
Член 2
Работите од надлежноста на досегашната Дирекција на објектите за општодржавните потреби
на репрезентацијата ќе ги преземе органот што за
вршење на тие работи ќе го основе Претседателот
на Републиката.
Овој орган се здобива со правото за користење
на зградите, земјиштето, опремата, инвентарот и
другиот имот што го користела досегашната Дирекција на објектите за општодржавните потреби на
репрезентацијата и ги презема сите обврски што ги
склучила таа.
Член 3
Финансиските средства по претсметката за 1983
година на досегашната Дирекција на објектите за
општо државните потреби на репрезентацијата, непотрошени до влегувањето во сила на оваа уредба, се
пренесуваат врз претсметката на органот што ги
презема нејзините работи.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба
престанува да важи и уредбата за оснивањето на
Дирекцијата на објектите за општодржавните потреби на репрезентацијата.
Член 5
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Сојузен извршен совет
Р. п. бр. 132
28 јуни 1963 година
Белград
Претседател на Републиката^
Јосип Броз Тито, с. р.

Член 1
Во Уредбата за девизното работење („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 2/61) в-о членот 40 се додаваат
два нови става, кои гласат:
„Овластената банка е должна при обезбедувањето на девизи за увоз на опрема да се придржува
за рамките и научниците на сојузниот општествен
план, можностите на платниот биланс, извршувањето на важечките трговски спогодби и другите
меѓународни обврски и аранжмани и за важечките
прописи за финансирање на инвестициите.
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија,
во спогодба со Сојузниот секретаријат за финансии,
може на овластената банка, по потреба, да и дава
задолжителни упатства во поглед на применувањето на одредбите од ставот 2 на овој член за придржувањето за можностите на платниот биланс, извршувањето на важечките трговски спогодби и дру^
гите меѓународни обврски и аранжмани."
Член 2
Оваа уредба влегува во сила осм-иот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
t
Сојузен извршен совет
Р. п. бр. 134
25 јуни 1933 година
Белград
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

391.
Врз основа на членот 17, во врска со членот 101
од Законот за кредитните и други банкарски работи
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/621) и со
точката 2 на главата XXI на Сојузниот општествен
план за 1961 година, Сојузниот извршен совет донесува
У Р Е Д Б А
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА КРЕДИТНИТЕ
РАБОТИ СО СТРАНСТВО
Член 1
Во Уредбата за кредитните работи со странство
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61) членот 16 се
менува и гласи:
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„За опремата од членот 14 став 1 на оваа ,уредба
специјализираните банки можат, по исклучок, да
договараат со инвеститорите динарската противвредност на таа опрема, намалена за авансот и меѓуплаќањата, да ја потожат и по извршниот увоз, а
најдоцна на 30 дена пред стасувањето на отплатите
на странските заеми односно кредити, и тоа ако со
користењето на кредитов
1) се обезбедува во нелина враќањето на странскиот заем односно кредит со зголемување на извозот остварен со користењето на тој заем односно
кредит;
2) се увезува опрема за инвестиции в,о чие финансирање учествува Општиот инвестиционен фонд
или кои се финансираат од други средства а за намените што ги финансира Општиот инвестиционен
фонд, како и с-према за инвестиции кои посредно
поволно дејствуваат врз платниот биланс;
3) се остварува увоз на опрема од земји во кои
со извоз во поголема мерка се остваруваат странски
средства за плаќање."

таријат за индустрија,", а називот: „сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет" — со називот: „Сојузниот секретаријат за трговија".
Член 4
Во членот 2 се додава нов став 2, кој гласи:
„Контрола на запасите на јаглен кај стопанските организации и установи врши Сојузниот пазарен инспекторат."
Член 5
Во членот 3 називот: „Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите" се заменува
со називот: „Сојузниот секретаријат за финансии".

Член 2
Во членот 21 ст. 1 и 2 зборовите: „по одобрение
од Сојузниот извршен совет", се заменуваат со зборовите: „врз основа на прописот што ќе го донесе
Сојузниот секретаријат за финансии, во согласност
со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија".

Член 7
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

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

Член 6
Во членот 4 став 1 по зборовите: „стопанската
организација" се додаваат зборовите: ,,установи''.
Во ставот 2 по зборовите: „стопанската организација" се додаваат зборовите: „и установа".

Сојузен извршен совет
Р. п. бр. 135
25 јуни 1863 година
Белград
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Сојузен извршен совет

393.

Р.п. бр. 133
25 јуни 1963 година
Белград
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с.р.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 7 од Уставот, Претседателот на Републиката донесува
О Д Л У К А
З А ОСНОВАЊЕТО И Р А Б О Т А Т А Н А ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ Н А
РЕПУБЛИКАТА

392.
Врз основа на членот 119 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и
44/57), Сојузниот извршен совет донесува

У Р Е ПБ А
З А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА
З А ОВЛАСТУВАЊЕ Н А СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА
СОЈУЗНИОТ И З В Р Ш Е Н СОВЕТ З А ИНДУСТРИЈА
Д А ГИ ПРОПИШУВА МИНИМАЛНИТЕ З А П А С И
НА ЈАГЛЕН К А Ј ОПРЕДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1
Во Уредбата за овластување на Секретаријатот
на Сојузниот извршен совет за индустрија да ги
пропишува минималните запаси на јаглен кај определени стопански организации („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 27/58), наз-ивот на уредбата се менува и
гласи:
„Уредба
за овластување на Сојузниот секретаријат за индустрија да ги пропишува минималните запаси на
јаглен кај определени стопански организации и
установи".
Член 2
Во членот 1 став 1 по зборовите: „стопански организации" и во ставот 2 по зборовите: „стопанските
организации" се додаваат зборовите: „и установи".
Член 3
Во членот 1 став 1 и членот 2 називот: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија" се заменува со називот: „Сојузниот секре-

1. Се основа Генерален секретаријат на Претседателот на Републиката (во понатамошниот текст:
Генералниот секретаријат) за вршење работи од
делокругот на Претседателот на Републиката.
2. Во делокруг на Генералниот секретаријат
спаѓа:
1) подготвување материјали потребни на Претседателот на Републиката; подготвување материјали
за седниците на Советот на федерацијата; разгледување на претставки и поплаки; собирање и архивско средување на материјалите во врска со работата на Претседателот на Републиката и грижа за
објавување на тие материјали;
2) работите на Протоколот;
3) работите во врска со доделувањето на одликувања;
4) работите во врска со давањето на помилувања;
5) работите во врска со репрезентативните потреби на Претседателот на Републиката.
Генералниот секретаријат врши и други работи
што ќе му ги определи Претседателот на Републиката.
3. Со работите на Генералниот секретаријат раководи генералниот секретар на Претседателот на
Републиката.
Генералниот секретар го претставува Генералниот секретаријат и му одговара на Претседателот
на Републиката за благовременото и правилно вршење на работите на Генералниот секретаријат.
Генералниот секретар го назначува Претседателот на Републиката.
Генералниот секретар може да има еден или
повеќе помошници.
4. Потпретседателот на Републиката има свој
Кабинет,
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Работите на Кабинетот на потпретседателот на
Републиката ги раководи шеф на Кабинетот, кого
го назначува потпретседателот на Републиката.
5. Во состав на Генералниот секретаријат се
наоѓа: Протокол на Претседателот на Републиката,
Канцеларија на ордени и Дирекција за работите на
репрезентацијата.
Генералниот секретар може за вршење определени работи од делокругот на Претседателот на
Републиката да формира и други организациони единици во Генералниот секретаријат.
Внатрешната организација на Генералниот секретаријат и систематизацијата на работните места
во Генералниот секретаријат ги пропишува со правилник генералниот секретар.
6. Работите на Протоколот на Претседателот на
Републиката ги раководи шефот на Протоколот на
Претседателот на Републиката.
Работите на Канцеларијата на ордени ги раководи шефот на Канцеларијата на ордени.
Работите на Дирекцијата за работите на репрезентацијата ги раководи директор.
7. Во Генералниот секретаријат можат да се
назначуваат државни советници, како и специјални
советници чиј ранг се определува со актот за назначување.
8. Дирекцијата за работите е на репрезентацијата
има својство на правно лице.
9. Генералниот секретаријат има своја претсметка на приходите и расходите која влегува во состав
на сојузниот буџет.
Генералниот секретар е наредбодавец за извршување на претсметката на приходите и расходите
на Генералниот секретаријат.
10. Дирекцијата за работите на репрезентацијата
има свој посебен дел во претсметката на приходите
и расходите на Генералниот секретаријат.
Директорот на Дирекцијата е наредбодавец за
извршување на посебниот дел во претсметката на
приходите и расходите од ставот 1 на оваа точка.
11. Помошниците на генералниот секретар, шефот на Протоколот на Претседателот на Републиката, шефот на Канцеларијата на ордени, директорот на Дирекцијата за работите на репрезентацијата, државните советници и другите раководни
службеници во рангот на помошник генерален секретар ги назначува и разрешува од должноста
Претседателот на Републиката или потпретседателот на Републиката по овластување од Претседателот на Републиката.
12. Генералниот секретар донесува решенија за
работните односи за службениците и работниците
на Генералниот секретаријат.
Генералниот секретар е највисок дисциплински
старешина за службениците и работниците на Генералниот секретаријат.
13. Службениците на Кабинетот на потпретседателот на Републиката ги назначува и разрешува
од должност шефот на Кабинетот на потпретседателот на Републиката.
14. Раководните службеници во Дирекцијата за
работите на репрезентацијата ги назначува и разрешува од должност директорот на Дирекцијата, во
согласност со генералниот секретар, а другите службеници и работници — директорот.
Директорот на Дирекцијата е непосреден дисциплински старешина за службениците и работниците
на Дирекцијата.
15 Во Генералниот секретаријат постои дисциплински суд за службениците и работниците на
Геневалниот секретаријат.
Претседателот и судиите на дисциплинскиот суд
и нивните заменици, како и дисциплинскиот обвинител и неговиот заменик, ги именува генералниот
секретар.
По жалбите против одлуките на дисциплинскиот
суд решава во втор степен Сојузниот виш дисциплински суд.
16. На зградата, инвентарот и другиот имот што
го користел досегашниот Кабинет на Претседателот
на Републиката со правото за користење се здобива
Генералниот секретаријат,.
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Генералниот. секретаријат ги презема сите обврски што ги склучил досегашниот Кабинет на
Претседателот на Републиката.
Генералниот секретаријат ги презема и сите
службеници и работници на досегашниот Кабинет
на Претседателот на Републиката.
17. На зградите, земјиштето, опремата, инвентарот и другиот имот што го користела досегашната
Дирекција на објектите за општодржавните потреби на репрезентацијата правото за користење го
здобива Дирекцијата за работите на репрезентацијата.
Дирекцијата за работите на репрезентацијата ги
презема сите обврски на досегашната Дирекција на
објектите за општодржавните потреби на репрезентацијата.
Дирекцијата за работите на репрезентацијата
ги презема и сите службеници и работници на досегашната Дирекција на објектите за општодржавните потреби на репрезентацијата.
18. Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Р. о. бр. 1
1 јули 1963 година
Белград
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

394.
Врз основа на членот 18 од Законот за Сојузниот буџет за 1963 го-дина („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД 1
ДЕЛ НА 13 РАЗДЕЛ ОД СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА
1963 ГОДИНА
1. Непотрошените средства од 1 дел на 13 раздел — Секретаријат за сообраќај и врски во вкупен
износ од Дин. 58,678.803, и тоа: по главата 2 — Управа за поморство и речен сообраќај од Дин. 24,437.794,
по главата 4 — Сојузна управа за патишта од Дин.
12,028.876 и по главата 5 — Управа за радио-сообраќ а ј од Дин. 17,212.136, кои органи се укинати со
Уредбата за Сојузниот сообраќаен инспекторат
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/63), се распоредуваат во рамките на истиот раздел, и тоа:
1) на главата 1 — Секретаријат, партија 1—88
Плати со придонеси:
позиција 1 Плати — Дин. 10,305.000;
позиција 2 Хонорари — Дин. 1,150.000;
позиција 3 Надоместок за прекувремена работа —
Дин.

ЗБО.ООО;

2) на
позиција
позиција
4,323.000;
3) на
позиција
ции

-

партијата 1—8Ф Оперативни расходи:
1 Режиски трошоци — Дин. 162.000;
2 Патни и селидбени трошоци — Дин.
партијата 1—90 Функционални расходи:
1 Членарина на меѓународните организа-

Дин.

З,ЅОО.ООО.

2. По главата 5 на истиот разред се додава нова
глава 6, која гласи:
„Глава 6 — Сојузен сообраќаен инспекторат.
Партија 1—100/а Плати со придонеси
Позиција 1 Плати - Дин. 22,618.927;
Позиција 2 Хонорари — Дин. 1,46)9.142
Позиција 3 Надоместок за прекувремена работа —
Дин. 200.000;
Партија 1—101/а Оперативни расходи
Позиција 1 Р ежи ек и трошоци — Дин. 1,555.496;
Позиција 2 Патни и селидбени трошоци — Дин.
4,485.211;
Позиција 3 Дополнение на инвентарот — Дин.
325.231;
Позиција 4 Трошоци за користење и одржување на
превозните средства — Дин. 2,214.800;
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Партија 1—202/а Функционални расходи
Позиција 1 Одржување на уредите и аптеките Дин. 620.000".
3. Средствата од 47 раздел — Инвестиции, партија 1—203/а Управа за поморство и речен сообраќај, позиција 1 За одржување на поморскиот и рзчниот пловен пат. во износ од Дин. 150.000 ООО и позиција 2 За набавка на опрема, во износ од 50.000.000
динари — се пренесуваат во целина на Сојузниот
секретаријат за сообраќај и врски.
Средствата од истиот раздел партија 1—205
Управа за радио-сообраќај, позиција 1 За набавка
на опрема, во износ од Дин. 36.000.000 - се пренесуваат во целина на Сојузниот сообраќаен инспекторат.
4. Средствата од оваа одлука се пренесуваат со
денот на влегувањето во сила на Уредбата за Сојузниот сообраќаен инспекторат.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Р. п. бр. 143
25 јуни 1863 година
Белград

говор Дирекцијата за исхрана ќе го обврже инвеститорот да го изгради инвестициониот објект во
целина од средствата на кредитот, а може да ја
предвиди и височината 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 важечките 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. Ануитетите по кредитите од точката 3 на оваа
одлука Југословенската инвестициона банка ќе и
ги врати на Дирекцијата за исхрана во корист на
соодветниот фонд.
8 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Р. п. бр. 140
25 јуни 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет
Секретар,
Потпретседател,
до Миливој Рукавина, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

395.
Врз основа на точката 6 од главата XVII на Сојузниот општествен план за 1963 година, Сојузниот
извршен совет донесува
ОДЛУКА
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА
НА СКЛАДОВИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ
НА ДРЖАВНИТЕ МАТЕРИЈАЛНИ РЕЗЕРВИ
1. Средствата на позитивната разлика остварена
при работењето со пазарните државни материјални
резерви во 1962 година, Дирекцијата за исхрана
може да ги употреби до износот од 3.900 милиони
динари за изградба на складови, кошеви и сушарници за сместување, чување и сушење на државните материјални резерви, и тоа првенствено на пченката.
Дирекцијата за исхрана ќе ги пренесе овие средства на посебна сметка кај Југословенската инвестициона банка.
2. Делот на средствата од точката 1 на оваа одлука, а до износот од 2.000 милиони динари, Дирекцијата за исхрана ќе ги употреби за финансирање
на изградбата на објектите наведени во точката 1
од оваа одлука Овие објекти ќе ги води Дирекцијата за исхрана како свои основни средства.
Дирекцијата за исхрана може работите во врска
со изградбата на објектите од ставот 1 на оваа
точка што ги води таа како свои основни средства,
да ги пренесе врз стопанските организации што ќе
ги овласти да купуваат во нејзино име жито за
државните материјални резерви.
3. Делот на средствата од точката 1 на оваа одлука, а до износот од 1.900 милиони динари, Југословенската инвестициона банка ќе ги употреби за
давање кредити за изградба на објектите од точката
1 на оваа одлука врз основа на програмата за изградба што ја донесува Дирекцијата за исхрана.
4. Југословенската инвестициона банка ќе склучува со инвеститорите што ќе ги определи Дирекцијата за исхрана договори за давање на кредитите
од точката 3 на оваа одлука со рок за враќање до
20 години, со интерес по нормата од 2Vo годишно.
5. Дирекцијата за исхрана ќе склучува со инвеститорот договор со кој му ја доверува изградбата
на инвестициониот објект воз основа на програмата
за изградба од точкава 3 на оваа одлука, а под
условите од точката 4 на оваа одлука. Со овој до-
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Сојузен извршен совет
Секретар,
Потпретседател,
дш Миливој Рукавина, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

396.
Врз основа на чл. 14, 17 и 35 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист
на ФНРЈ", бр 10/61 и ^53/62) и точката 6 став 2 и
точ. 17 и 18 на главата XII на Сојузниот општествен план за 1963 година, Сојузниот извршен совет
донесува

ОДЛУКА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЛНИЦИ НА АВТО-ПАТОТ „БРАТСТВО—ЕДИНСТВО" И НА ЈАДРАНСКИОТ ПАТ
1. Според одредбите од оваа одлука се финансира изградбата на следните делници на Авто-патот
„Братство—единство" и на Јадранскиот пат:
1) Љубељ—Накло и Белград—Параќин—граница
на Социјалистичка Република Македонија, на Автоватот „Братство—единство";
2) Водјице—Рогозница, Трогир—Сплит, Омиш—
Дебели Бриег, Дебели Бриег—Каменари, Каменари
-Котор—Лепетане и Лепетане—Бар, на Ј а в а н скиот пат.
2. Вкупните средства потребни за довршување
односно за изградбата на делниците на Авто-патот
„Братство—единство" и на Јадранскиот пат од точката 1 на оваа одлука изнесуваат 67.600 милиони
динари.
За финансир-ање на изградбата на делниците на
патиштата од точката 1 на оваа одлука федерацијата
обезбедува од средствата на Општиот инвестиционен
фонд 62 905 милиони динари.
Износот на средствата од ставот 2 на оваа точка
е вкупниот износ со кој федерацијата учествува во
финансирањето на работите од оваа одлука, со тоа
што овие средства се даваат под услов евентуалното
зголемување на трошоците што би го надминувало
овој износ да го поднесуваат соодветните републики.
Ако во трошоците на изградбата на делниците
на патиштата од точката 1 на оваа одлука се постигнат заштеди, ^искористените средства на Општиот инвестиционен фонд од ставот 2 на оваа точка можат по завршувањето на изградбата на тие
делници да се употребат за финансирање на тие
делници на изградбата на стопанските објекти и
опремата од членот 13 став 2 на Уредбата за условите за изградба на патиштата што се финансираат
од Општиот инвестиционен фонд („Службен лист
на ФНРЈ", бр. 19/59).

Среда, 3 јули 1963

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

3. Со средствата на Општиот инвестиционен
фонд од точката 2 став 2 на оваа одлука се ф и н а н сираат:
милиони
динари
1) работите на делниците на Авто-патот
„Братство—единство" извршени од 1 јули
до 31 декември 1962 година, со износ —
9.400
од што:
а) на делницата Љубељ—Накло
200
б) на делницата Белград—Параќин 9.200
2) работите на довршување на изградбата
на делницата Љубељ—Накло на Автопатот „Братство—единство", со из-нос
2.800
3) работите на довршување на изградбата
на делот на Авто-патот „Братство—единство" на територијата на Социјалистичка
Република Србија, од границата со Социјалистичка Република Македонија до
влезот во Белград, со износ — — —
8.800
4) работите на делниците на Јадранскиот
пат извршени од 1 јули до 31 декември
1962 година, со износ — — — — —
2.500
од што:
а) на делниците Водице—Рогозница, Трогир—Сплит и Омиш—Дебели Бриег
— — — — — 2.100
б) на делницата Лепетане—Бар — 400
5) работите на довршување на изградбата
на делниците на Јадранскиот пат: Водине—Рогозница, Трогир—Сплит и ОмишкДебели Бриег, со износ — — — —
26.605
6) работите на довршување на делниците
на Јадранскмот пат: Дебели Бриег—
Каменари и Лепетане—Бар, со износ —
11.024
7) работите на реконструкција и модернизација на делницата на постојаниот пат
Каменари—Котор—Лепетане, во должина од 37,7 километра, со износ — — —
1.776
Средствата предвидени во оваа точка под 5 можат да се користат за финансирање на работите
на тие делници ако Социјалистичка Република Хрватска обезбеди за таа цел износ од 4.695 милиони
динари од своите средства.
Средствата предвидени во оваа точка под 6 и 7
можат да се користат за финансирање на работите
на тие делници ако Социјалистичка Република Црна
Гора учествува во оваа изградба со износ од 1.920
милиони динари. За ова учество Југословенската
инвестициона банка ќе и ги одобри на Социјалистичка Република Црна Гора, на нејзино барање,
кредит од средствата на Општиот инвестиционен
фонд предвидени за тие работи. Рокот за враќање
на тој кредит е 30 години, со интерес по нормата
од 3% годишно.
4. Средствата на Општиот инвестиционен фонд
од точката 2 став 2 на оваа одлука се даваат под
услов инвеститори за изградбата на делниците на
патиштата од точката 1 на оваа одлука да бидат:
1) Социјалистичка Република Словенија — за
изградбата на делницата Љубељ—Накло на Автопатот „Братство—единство";
2) Социјалистичка Република Србија — за изградбата на делницата Белград—Параќин—граница
на Социјалистичка Република Македонија на Автопатот „Братство—единство";
3) Социјалистичка Република Хрватска — за
изградбата на делниците: Водице—Рогозница, Трог и р - С п л и т и Омиш—Дебели Бриег на Ј а в а н с к и о т
пат;
4) Социјалистичка Република Црна Гора — за
изгоадбата на делниците Дебели Бриег—Каменари
и Лепетане—Бар и за модернизација на делницата
Каменари—Котор—Лепетаее на Јадранскиот пат.
Републиките можат да ги определат органите
што ќе ги вршат должностите на непосреден инвеститор за изградбата на делниците на патиштата од
точката 1 на оваа одлука, ако тие не се определени
порано.
,
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5. Годишните вложувања на средствата на Општиот инвестиционен фонд за довршување односно
за изградба на делниците на патиштата од точката
1 на оваа одлука изнесуваат во:
милиони
динари
1962 година (од 1 јули до 31 декември) —
11.900
1963 година
24.610
1964 година
— —
24.355
1965 година
— — — — — — — —
2.040
6. Финансирањето на изградбата на делниците
на патиштата од точката 1 на оваа одлука може да
се врши само во рамките на инвестиционите програми донесени од надлежните органи, односно во
рамките на проектите усогласени со инвестиционите
програми.
7. Југословенската инвестициона банка ќе склучи со секој инвеститор и соодветната републичка
банка договор за учеството на средствата на Општиот инвестиционен фонд во финансирањето на
изградбата во согласност со одредбите од оваа одлука.
Со договорот од ставот 1 на оваа точка ќе се
утврдат основните технички елементи на делниците
на патот според веќе одобрената инвестициона
програма и посебно ќе се регулира поднесувањето
на гаранциите на републичките банки дека ќе се
исплатат сите трошоци на инвестиционата изградба
што евентуално ќе настанат поради пречекорувањето на договорениот обем на работите и износот
на средствата предвидени во точ. 2 и 3 на оваа одлука.
8. Изградбата на патиштата од точката 1 на оваа
одлука инвеститорите се должни да ја отстапат согласно со одредбите од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 45/61).
9. Југословенската инвестициона банка ќе врши
контрола на наменската употреба на средствата^од
точката 2 на оваа одлука.
10. Поблиски прописи за применување на оваа
одлука донесува, по потреба, Сојузниот секрета.ријат за финансии, во согласност со Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски.
И. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Р. п. бр. 147
25 јуни 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар,
Потпретседател,
др Миливој Рукавина, с.р. Мијалко Тодоровиќ, с.р.

397.
Врз основа на чл. 14 и 17 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист
на ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62), во врска со членот 112
став 1 точка 4 под а) од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61, 30/62 и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И ПРОШИРУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ СО КОИ СЕ ОБЕЗБЕДУВА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО
НА ИЗВОЗОТ
1. Овластените банки можат да даваат инвестициони кредити во динари и девизни средства за
вложување во основни и обртни средства заради
унапредување на дејностите со кои се обезбедува:
1) зголемување на производството и извозот;
2) поефтинување на производството на стоките
наменети за извоз.
2. Кредитите од точката 1 под 1 на оваа одлука
можат да им се даваат на сите работни организации
и општественополитички заедници (во понатамошниот текст: инвеститорите), ако со инвестиционово
вложување обезбедуваат:
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1) зголемување на извозот односно вршење на
услуги, со кое во периодот на отплатувањето на
кредитот со извоз се постигнува нето девизен ефект
најмалку во височината на вредноста на увезената
опрема;
2) прилив на девизи од она валутно подрачје од
кое се врши увозот и плаќањето на увезената опрема односно од она валутно подрачје што им одговара на потребите на платниот биланс.
Начинот на утврдувањето на нето девизниот
ефект го пропишува Сојузниот секретаријат за финансии, во спогодба со Сојузниот секретаријат за
надворешна трговија.
3. Кредитите од точката 1 под 1 на оваа одлука
ќе им се даваат првенствено на инвеститорите:
1) што обезбедуваат, покрај нето девизен ефект,
отплатување на девизниот кредит во целина или
делумно од средствата на кои имаат право според
чл. 25, 41 и 47 од Уредбата за девизното работење
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/61 и ,.Службен лист
на СФРЈ", бр. 26 63);
2) кај кои вредноста на набавката на странската
опрема односно на инвестиционите материјали, по
правило, не преминува 50% од нето девизниот ефект
што ќе се оствари во периодот на враќањето на
странските средства за плаќање добиени од банката.
4. Девизите за давање кредити овластените банки ги обезбедуваат од сопствените девизни средства
на странските кредити, прибавени во смисла на одредбите од Уредбата за кредитните работи со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр 27/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63) и од средствата со
кои располагаат претпријатијата за унапредување
на надворешнотрговската размена (чл 97 и 99 од
Законот за прометот на стоки и услуги со странство
- „Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62).
5. Кредитите според оваа одлука овластените
банки ги одобруваат врз основа на конкурс, а по
одлука од управниот одбор на банката — и со непосредна погодба со инвеститорот
6. Давањето на кредитот банката може да го
услови со учество на инвеститорот во инвестиционото вложување со сопствени динарски и девизни
средства, односно со средствата што инвеститорот
за тие цели ги добива од општествените инвестициони фондови или од други стопански организации.
Височината на учеството од ставот 1 на оваа
точка го утврдува управниот одбор на банката, ако
височината на учеството не е определена со посебни
сојузни прописи.
7. Банката не е должна пред користењето на
кредитот за основни средства, одобрен според оваа
одлука, да издвојува од кредитот дел на средствата
на име депозит што би служел за обезбедување на
исплатата на инвестиционите вложувања.
8. Отплатувањето на кредитите добиени од овластената банка во девизни средства се врши со девизи откупени од Народната банка од зголемениот
прилив остварен со извоз на стоки или со вршење
на услуги односно од нето девизниот прилив.
9. Овластените банки можат по подмирувањето
на обврските по кредитот за увоз на опрема и обврските спрема Народната банка според прописот
за утврдувањето на нето девизниот ефект, да го
откупат остатокот на девизите и да го внесат во
своите обртни девизни средства и делумно или во
целина да им го отстапат и на другите овластени
банки што учествувале во финансирањето на инвестициониот објект.
10. Овластената банка може со инвеститорот да
договори неговата обврска во поглед на остварувањето на девизниот ефект да трае и по исплатата на
договорениот кредит, а најдолго уште за половина
на времето за кое е одобрен кредитот од страна на
банката.
Овластената банка може со инвеститорот да договори остварување на девизен ефект во текот на
отплатувањето на кредитот даден во девизи и во
рокови подолги или покуси од роковите за отплатување на тој кредит, со тоа што во случај" на договорени подолги рокови за отплатување овластената

банка од сопствените средства да обезбедува отплатување на странскиот кредит во договорените рокови.
11. Ако овластената банка обезбедува девизи за
увозот од точката 1 под 1 на оваа одлука заради
зголемување на производството на оние производи
што се извезуваат врз основа на извозни дозволи,
извозни контингенти или за чиј извоз важат други
ограничувања, тие ограничувања нема да се применуваат на извозот на производите што потекуваат
од вака зголеменото производство.
12. Ако за извоз на определен производ од производство за кое се обезбедуваат девизите од точката 1 под 1 на оваа одлука биде дополнително воведено ограничување на извозот за време на извршувањето на" девизните обврски, овластените банки
имаат право дел на девизите од точката 9 на оваа
одлука да купуваат к а ј , Народната банка за време
на траењето на ограничувањето на извозот.
13. Овластената банка е должна со инвеститорот
за извршување на договорот да договори пенали
според важечките прописи.
Наплатените пенали од ставот 1 на оваа точка
претставуваат вкупен приход на деловната банка
(член 80 став 1 точка 2 од Законот за банките).
14. Рокот за исплата, височината на интересната
норма и другите услови за давање кредити ги з'тврдува управниот одбор на банката, со тоа што интересната норма за давање кредити за вршење туристички услуги да не може да биде поголема од 3%.
Банката определува која документација инвеститорот е должен да поднесе кон барањето за кредит.
15. Овластената банка ќе и ги достави на Народната банка преписите на договорите склучени
со инвеститорот за обезбедување на девизите од
точката 1 на оваа одлука.
16. Поблиски прописи за спроведување на оваа
одлука донесува, по потреба. Сојузниот секретаријат
за финансии, во спогодба со Сојузниот секретаријат
за надворешна трговија.
)
17. Со денот на влегувањето во сила на оваа
-одлука престануваат да важат Одлуката за начинот
и условите за обезбедување странски средства за
плаќање за финансирање на инвестициите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56, 3-1/59 и 25/60) и
Одлуката за условите за давање кредити за уназ а д у в а њ е и проширување на дејностите со кои се
обезбедува зголемување на извозот и намалување
на VBO3OT („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61 и
29/62), со тоа што по веќе одобрените кредити до
нивната ликвидација да треба да се применуваат
одредбите од тие одлуки.
18. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Р п. бр. 141
25 јуни 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар,
Потпретседател,
до Миливој Рукавина, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

398.
Врз основа на членот 11 став 1 од Законот за
електростопанските организации (-Службен лист на
ФНРЈ", бр. 2/58, 1/59, 16/61 и 13/ЅЗ), Сојузниот извршен совет донесува
О Д Л У К А
З А ОВЛАСТУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ Д А
ПРОПИШУВААТ ЕДИНСТВЕНИ ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Се овластува Сојузниот секретаријат за индустрија, по предлог од Заедницата на југословенското електростопанство, а во согласност со Сојузниот секретаријат за општи стопански работи, да
пропишува единствени тарифни ставови по кои
електричната енергија им се испорачува на дистри-
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Среда, 3 јули 1963

бутивните претпријатија и на директните потрошувачи на местата на предавањето.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Р. п. бр. 144
25 јуни 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар,
Потпретседател,
до Миливој Рукавина, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

399.
Врз основа на чл. 14 и 15 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62), во врска со точката 1 од
главата XIV на Сојузниот општествен план за 1963
година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА
З А ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ З А П О К Р И В А Њ Е
Н А ВРЕДНОСТА НА ПОСТОЈАНИТЕ Р Е З Е Р В И З А
Х Р А Н А НА ДОБИТОК НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ и УСТАНОВИ ШТО СЕ З А Н И М А В А А Т
СО СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО

1. Деловните банки можат од сите банкарски
средства да им одобруваат на стопанските организации и установи што се занимаваат со сточарско
производство (во понатамошниот текст: организациите) посебни кредити за формирање постојани
резерви на храна за добиток (пченка, јачмен, овес,
сено ливадско и од легуминоза).
Кредитите за потребите од ставот 1 на оваа
точка можат на орга-низациите да им се даваат најмногу до 30% од вредноста на храната за добиток
потребна за исхрана на нивниот добиток една година.
2. Организацијата што од деловната банка добила кредит од точката 1 на оваа одлука е должна
за сето време на користењето на тој кредит да има
постојана резерва на храна за добиток во вредноста
на добиениот кредит.
3. На кредитите од точката 1 на оваа одлука
деловните банки пресметуваат интерес по нормата
од 1% годишно.
4. Сојузниот секретаријат за земјоделство и
шумарство, во согласност со Сојузниот секретаријат
за финансии, ќе донесе поблиски прописи за утврдувањето и евидентирањето на постојаните резерви
на храна за добиток.
5. Сојузниот секретаријат, за финансии ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за спроведување на оваа одлука.
6.. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Р. п. бр. 142
25 јуни 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар,
др Миливој Рукавина, с. р.

Потпретседател,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

400.
Врз основа на одредбата под 1 од точката 1 на
главата XVII на Сојузниот општествен план за 1963
година, Сојузниот извршен совет донесува
О Д Л У К А
З А МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА Н А К Р А В ЈО МЛЕКО ВО 1963 и 1964 ГОДИНА

1. Стопанските организации што се занимаваат
со промет или преработка на млеко ќе купуваат од
стопанските организации и установи пресно кравјо.
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млеко што го произвеле овие организации и установи, по цената која не може да биде пониска од
14 динари за една масна единица.
Минималната цена од ставот 1 на оваа точка ќе
се применува и при меѓусебното пресметување на
погонот за производство на кравјо млеко и погонот
за преработка или промет на кравјо млеко од иста
стопанска организација односно установа.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за минималните
откупни цени на кравјо млеко („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 31/62).
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'%
Р. п. бр. 145
25 јуни 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар,
Потпретседател,
до Миливој Рукавина, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

401.
Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за
Сојузниот буџет за 1963 година („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 53/62), Сојузниот извршен совет доне-'
сува
О Д Л У К А
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА З А
МЛЕКО ВО 1963 ГОДИНА

КРАВЈО

1. На стопанските организации и установи што
се занимаваат со производство на кравјо млеко (во
понатамошниот текст: корисниците на премијата)
им се исплатува премија во износ од 15 динари за
1 литао кравјо млеко од сопствено производство,
продадено и испорачано на стопанските организации и установи што се занимаваат со промет или
преработка на млеко и на другите организации и
установи, како и за 1 литар кравјо млеко што корисниците на премијата ќе го продадат односно
преработат во свои погони.
Премијата од ставот 1 на оваа точка се исплатува под услов купувачот односно преработувачот
Ѕа кравјо мдеко да оствари премија од 7,5 динари
за 1 литар кравјо млеко што ја обезбедуваат републиките со свои прописи.
2. Премијата од точката 1 став 1 на оваа одлука
ќе се исплатува од 1 јули до 30 ноември 1963 година,
а од 1 декември 1963 година само на оние корисници
на премијата кои во производството на млеко вовеле матично книговодство, селекција и Контрола
на продуктивноста на молзачките крави.
3. Премијата од точката 1 став 1 на оваа одлука
ќе се исплатува од средствата предвидени во сојузниот буџет за регреси и премии во областа на
зем ј од елството.
4. Се овластува Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, во согласност со Сојузниот
секретаријат за финансии, да донесе поблиски прописи за примена на оваа одлука.
5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување премија за кравјо млеко во 1963 година (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62).
6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Р. п. бр. 139
26 јуни 1'993 година
Белград
Сојузен извршен совет
"Секретар,
Потпретседател,
до Миливој Рукавина, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р^
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402.
Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за сојузниов буџет за 1963 година (,.Службен лист на
ФНРЈ", бр. 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ИРИ КУПУВАЊЕТО НА ВЕ ЛТАЧКО ЃУБРЕ И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И
ШУМАРСТВОТО
1. Во Одлуката за давање регрес при купувањето на вештачко ѓубре и средства за заштита на
растегната за потоеЗите на земјоделството и шума.рството ( Службен лист на ФНРЈ", бр, 24/61,
31/62 и 42/62) во точката 2 под а) одредбата под 10
се менува и гласи:
,ДО) „Пелофос" фосфорно ѓубре со алкална до
неутрална реакција кое содржи смес на
калциумови фосфати со минимум 17%
вкупна Р2О5, од што минимум 80% Р-зОз е
топиво во двопроцентна лимонска киселина
(според методата 1 грам ѓубре на 500 ml
двопроцентна лимонска киселина), минимум
4% МеО, 1% до 4 % Мп и микроелементи
10.500".
2. Во точката 3 став 1 одредбата под 10 се менува и гласи:
,ДО) Суперфосфат Са ( Њ Р О ф со 17% до 18%
Р2О5: во месеците: февруари, март, април,
август, септември, октомври и
ноември — — — — — — —
13.500
а во месеците: јануари, мај, јуни,
јули и декември — — — —
10.500".
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ".
Р. п. бр. 148
^5 јуни 1963 година
Белград

3) го следи и анализира процесот на скусувањето на работното време и општествено-економските последици од тоа скусување.
3. Ком.исијата ја сочинуваат претседател и потребен број членови, што ги именува Сојузниот извршен совет.
4. Со работата на Комисијата раководи претседатечот на Комисијата.
5. Материјалите за седниците на Комисијата мо- жат да ги подготвуваат поткомисии или стручни
работни групи што ќе ги формира Комисијата.
Админисгративно-техничките работи за- Комисијата ги врши Сојузниот секретаријат за трудот.
6. За работата на Комисијата се обезбедуваат
посебни средства во рамките на претсметката на
Сојузниот секретаријат за трудот.
7. Ова решение влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Р. п. бр. 146
25 јуни 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар,
Потпретседател,
до Миливој Рукавина, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

404.
Врз основа на точката 17 од главата XII, во
врска со точката 3 од главата VII, точката 7 од
главата X, одредбата под 1 под в) точката 3 и точ.
6 и 9 од главата XII на Сојузниот општествен план
за 1963 година, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
З,А РАСПОРЕДОТ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО ОБЛАСТА НА СООБРАЌАЈОТ ВО 1963 ГОДИНА
I

Сојузен извршен совет
Секретар,
др Миливој Рукавина, с.р.

Среда, 3 јули 1963

Потпретседател,
Мијалко Тодоровиќ, с.р.

403.
Врз основа на членот 50 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 КОМИСИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН
СОВЕТ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ
1. Заради подготвување нацрти на закони со
кои ќе се определат рокот и условите за спроведување на одредбите од Уставот за работното време
од 42 часа во седмица (член 27 од Уставниот за-кон
за спроведување на Уставот), се оснива Комисија
на Сојузниот извршен совет за работно време (во
понатамошниот текст: Комисијата).
2.,При вршењето на своите задачи Комисијата,
покрај остана л ото:
1) го следи, насочува и помага спроведувањето
на подготовките во работните организации за премин на 42-часовна работна недела, и за таа цел им
препорачува соодветна организација за работа на
подготовките, евиден.ција и потребна документација;
2) ја организира изработката на анализи и студии за разни аспекти и последици од скусувањето
на работното време;

1. Средствата на Општиот инвестиционен фонд
во износ од 40.000 милиони динари предвидени во
од,редбата под 1 под. в) точка 3 од главата XII на
Сојузниот општествен план за 1963 година, како и
средствата "на заемот во износ од 13.716 милиони
динари што се реализираат од 1 јули 1962 година
до 31 декември 1562 година, ќе се употребат во 1863
година, и тоа:
милиони
динари
1) за учество на федерацијата во финансирањето и кредитирањето на инвестициите во областа на сообраќајот определени со ова решение, а на начинот и
под условите што се утврдени со ова
решение — — — — — — — —
51.794
2) за давање кредити на републиките за
покривање на учеството во финансирањето на изградбата на определените
инвестициони објекти од ова решение
1.922
И
2. За учество на федерацијата со најмногу 85л/о
во финансирањето без обврска за враќање на^ изградбата на инвестиционите објекти во сообраќајот
ќе се употреби во границите на средствата од точката 1 под 1 на ова решение износ од 39.744 милиони динари, и тоа:
милиони
,динари
1) за продолжеток на изградбата на ж е лезничката пруга Сараево—Плоче
—
3.400
2D за продолжеток на изградабата на ту1
v велите: „Завој ница", „Др епов ачки Кик",
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милиони
динара

„Златибор" и „Мојковац" на железничката пруга Белград—Бар
— — —
о д што:
а) на територијата на Социјалистичка Република Србија
— 935
. б) на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора — 325
3) за работите со цел за оспособување за
јавен сообраќај на железничката пруга Методија—Призрен
— — — —
4) за работите со цел за оспособување за
јавен сообраќај на делницата Книн—
Венковац железни-чката пруга Книн—
Задар 5i) за почеток на изградбата на делницата
Падалиште—Зајас и тунелот „Буковик"
железничката пруга Гостивар—Кичево
G) за продолжеток на изградбата на Автопатот „Братство—единство" — — —
од што:
а) за довршување на изградбата
на делот на Авто-патот од Љубел? до Накло на територијата на Социјалистичка Република Словенија — — — — 2.800
б) за довршување на изградбата
на делот на Авто-патот на територијата на Социјалистичка
Република Србија од границата
со Социјалистичка Република
Македонија до влезот во Белград - 8.800
в) за довршување на изградбата
на делницата на Авто-патот
Скопје—Титов Велес, Титов Велес—Неготино и Демир Капија—Удово на територијата на
Соци ја ли етичка Република Македонија — — — — — 4. ООО
7) за продолжеток на изградбата на Ј а дранскиот пат
— — — — — —
од што:
а) за
изградба
на
делницата
Шибеник—Рогозница, Солни—
Сплит, Омиш—Макароска, Макар ек а—Драшница и Слано—
Кштпи на територијата на Социјалистичка Република Хрватска
— — — — — — 9.010
б) за изградба на делницата Будва—Бар и Титоград—Колашин
на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора 4.234
од што:
— за делницата Будва—Бар — 3.400
— за делницата Титоград—Колашин — — — — — — 834
в) за довршување на изградбата
на делот на патот на подрачјето на Автономна Покраина
Косово и Метохија од Вучитрн
до Липљан и за изградба на
проектите на делот на патот до
границата на Социјалистичка
Република Македонија — — 145
8) за довршување на изградбата на делницата Тузла—Сараево патот Ж у п а ни—Сараево—Метковиќ — — — —
9) за почеток на изградбата на патот Ниш
—Димитровград—државната
граница,
на делот од Нишка Бања до државната
граница
— — — — — — —
10) за довршување на изградбата на друмско-железничкиот мост преку Дунав
к а ј Белград и непосредните пристапи
од обете страни на мостот
— — —
11) за заокружување на работите од I ф а з а
на изградбата на луката Бар, со цел за
оспособување на луката за почеток на
експлоатацијата — -— — — — —

1.260

200

500
1.430
15.600

13.38Ф
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800
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милиот!
динари
12) за изведување регулациони работи на
пловниот пат на реката Дунав — —
250
13) за завршните работи на изградба на
аеродромот „Белград" к а ј Сурчин
—
400
За финансирање на изградбата на патот Ниш—
Димитровград—државната граница ќе се употребат,
освен средствата од одредбата под 9 на оваа точка,
и средствата на заемот од Народна Република Бугарија според склучената спогодба во износ од 1.725
милиони динари и средствата на Соф! ја листичка
Република Србија во износ од 300 милиони динари,
како учество на инвеститорот во финансирањето на
изградбата на овој објект.
3. Републичките извршни совети ќ е ги определат инвеститорите за одделни инвестициони објекти од точката 2 на ова решение ако не се определени со одлуките од претходните години, освен за
инвестиционите објекти од одредбите под 12 и 13
точка 2 на ова решение, за кои ќе ги определи инвеститорите и ќе изврши распоред на средствата за
одделни работи и намени Сојузниот секретаријат за
сообраќај и врски.
За користење на средствата од точката 2 на ова
решение републиките ќе обезбедат учество во ф и нансирањето на изградбата на наведените објекти
од најмалку 15%.
По исклучок од одредбата на ставот 2 на оваа
точ-ка, во финансирањето на изградбата на Автопатот „Братство—единство" од одредбата под 6 точка 2 на ова решение, изведувањето на регулационите работи на пловниот пат на реката Дунав од
одредбата под 12 точка 2 на ова решение и на завршните работи на изградбата на аеродромот „Белград" кај Сурчин од одредбата под 13 точка 2 на
ова решение — федерацијата учествува со 100%.
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски
може По исклучок да определи во границите на
определените средства за работите од одредбата под
13 точка 2 на ова решение да им се одобри на инвеститорите заем без конкурс, со учество на инвеститорите од најмноту 30%, со тоа што другите услови
на заемот да ги определи Југословенската инвестициона банка.
4. Југословенската инвестициона банка ќ е склучи за секој инвестиционен објект од точката 2 на
оза решение договор со неговиот инвеститор за
финансирањето на изградбата на инвестициониот
објект.
Договорот од ставот 1 на оваа точка содржи
особено:
1) обем и структура на работите што се финансираат според инвестиционата програма донесена
од надлежниот орган;
2) вредност на тие работи според цените на денот на потпишувањето на договорот, што по барање
од инвеститорот ги утврдува Југословенската инвестициона банка.
При склучувањето на договорот со Југословенската инвестициона банка инвеститорот е должен
да поднесе писмена гаранција од републиката дека
тој ќе го изврши договорениот обем на работите и
дека средствата во случај на отстапување од договорениот обем и вредноста на работите ќ е ги обезбеди инвеститорот односно републиката.
5. Југословенската инвестициона банка ќе ги
финансира евентуалните пречекорувања во трошоците на изградбата на инвестиционите објекти од
точката 2 на ова решение само а-ко тие настанале
како последица од изменава на определените сојузни шххписи.
Одредбите од ставот 1 на оваа точка не се однесуваат на финансирањето на пречекорувањата
во трошоците на изградбата на патиштата чие ф и нансирање се врши според одредбите од Одлуката
за финансирањето на изградбата на определените
делници на Авто-патот „Братство-единство" и на
Јадранскиот пат. Овие пречекорувања ќ е се ф и н а н а
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сираат според одредбите од точката 7 на таа одлука.
III
6. Во границите на средствата од одредбата под
2 на точката 1 од ова решение Југословенската инвестициона банка ќе им одобри кредити на републиките, и тоа:
милиони
динари
1) на Социјалистичка Република Македонија — за покривање на учеството во
финансирањето на изградбата на инвестициониот објект од одредбата под 5 на
точката 2 од ова решение — — — —
25'0
2) на Социјалистичка Република Црна Гора — за покривање на учеството во финансирањето на изградбата на инвестиционите објекти од одредбата под 2 под
б). под 7 под б) и под 11 на точката 2
од ова решение
— — — — — —
1.012
од што:
а) за пругата Белград—Бар — —
60
б) за Јадранскиот пат
— — — 747
— на делницата Будва—Бар 600
— на делницата Титоград—Колашин — — — — — — 147
в) за луката Бар
— — — — 205
3) на Социјалистичка Република Србија —
за покривање на учеството во финансирањето на изградбата на инвестиционите објекти од одредбите под 3 и под 7
под в) на точката 2 од ова решение —
60
од што:
а) за пругата Метохија—Призрен
36
б) за Јадранскиот пат
— — —
25
4) на Социјалистичка Република Босна и
Херцеговина — за покривање на учеството во финансирањето на изградбата
на инвестициониот објект од одредбата
под 1 на точката 2 од ова решение —
600
7. Кредитите од точката 6 на ова решение им
се даваат на републиките со интерес по нормата од
3% годишно и со рок за враќање од 30 години.
IV
8. За кредитирање на изградбата на инвестиционите објекти во сообраќајот ќе се употреби во
границите на средствата од одредбата под 1 на точката 1 од ова решение износ од 11.800 милиони динари, и тоа:
милиони
динари
10 за учество на федерацијата од најмногу
70% за давање заем без конкурс — за
продолжеток на изградбата на поморските луки и речните пристаништа, со
учество на инвеститорите од најмалку
30%
- - 800
од што:
а) за луката Пло-че — — — — 300
б) за пристаништето на Дунав кај
Белград
— — — — — — 500
2) за учество на федерацијата од 80% за
давање заем без конкурс — за завршните работи на изградбата на аеродромот
„Дубровник", со учество на инвеститорот од 20% - 600
3) за подмирување на обврските по порано
одобрениот заем за набавка на 3 млазни
авиони од типот v Сага veiled, со договорено учество на инвеститорот
— —
1.2РЛ
4i) за учество на федерацијата од најмногу
60% — за продолжеток на изградбата на
според конкурсите одобрените и започнати пловни објекти на поморскиот и
речниот сообраќај, со учество на инвеститорите од најмалку 40%
— — —
6.350
од што:
а) за изградба на поморски бродови
— — — — — — — 5.400
б) за изградба на пловни објекти
на речниот сообраќај — — — 960
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Од средствата од одредбата под а) под 4 на оваа
точка Југословенската инвестициона банка ќе одобрува покрај редовните и дополнителни кредити со
кои се заменуваат порано одобруваните регреси, во
износ од 40% од вкупната вредност на редовниот
кредит и учеството на инвеститорот. Дополнителните кредити се даваат под исти услови како и редовните кредити;
милиони
динари
5) за учество на федерацијата од 50% за
давање заем без конкурс — за продолжеток на набавката, монтажата и градежните работи во врска со монтажата
на птт опрема на магистралните меѓумесни телефонско-телеграфски и радиоврски, со учество на инвеститорот од
50%
- - - 2.850
V
9. За финансирање без обврска за враќање на
студиите и истражувањата во областа на сообраќајот ќе се употреби во границите на средствата од
одредбата под 1 на точката 1 од ова решение износ
од 250 милиони динари.
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски ќе
ја определи поблиската намена на средствата од
ставот 1 на оваа точка и ќе ги користи тие средства
првенствено за исплата на трошоците за студиите
по порано склучените договори, како и за трошоците на изградбата на студиите врз основа на нови
договори.
VI
10. Финансирањето на изградбата на инвестиционите објекти наведени во точ. 2 и 8 на ова решение може да се врши само во рамките на инвестиционите програми донесени од надлежните органи,
односно во рамките на главните проекти усогласени со инвестиционите програми.
За инвестиционите програми за изградба на одделни објекти од ставот 1 на оваа точка донесени
од надлежните органи по 15 декември 1961 година,
како и за евентуални измени и дополненија на тие
програми, инвеститорите се должни да прибават
согласност од Сојузниот секретаријат за сообраќај
и врски.
11. Изградбата на инвестиционите објекти што
се финансираат според ова решение, инвеститорите
се должни да ја отстапат согласно со одредбите од
Основниот закон за изградбата на инвестиционите
објекти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/61).
12. Во износите за одделни објекти од точ. 2 и
8 на ова решение се опфатени и трошоците за студии, проектирање на режијата и надзорот на градењето, како и за откуп и отштета во врска со изградбата на тие објекти.
13. Се овластува Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, во согласност со одредбите од Сојузниот општествен план за 1963 година, а во границите на износот на средствата од Општиот инвестиционен фонд од точката 1 на ова решение, да
може во текот на годината да врши потребни меѓусебни вигшанисања на средствата определени за
одделни работи, објекти и намени наведени во ова
решение.
14. Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски ќе врши надзор над извршувањето на ова решение во поглед на правилното и наменското користење на средствата и извршувањето на работите.
15. Ако во текот на 1963 година по основот на
кредити од Меѓународната банка се остварат нови
извори на странски средства за инвестиции во областа на сообраќајот, Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски ќе му предложи на Сојузниот извршен совет, согласно со одредбите од Сојузниот
општествен план за 1963 година, нова расподелба
на средствата од точката 1 на ова решение, земајќи
ги предвид и средствата прибавени со странски
кредити.
16. Поблиски упатства за примена на ова решевме ќе донесе, по потреба, Сојузниот секретаријат
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за финансии,^ во спогодба со Сојузниот секретариј-ат за сообраќај и врски.
17. Со денот на влегувањето во сила на ова
решение престанува да важи Решението за распоредот и начинот на користењето на средствата од
Општиот инвестиционен фонд во областа на сообраќајот во 1963 година, Р. п. бр. 26 од 22 јануари 1963
година.
18. Ова решение влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Р. п. бр. 137
25 јуни 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар,
Потпретседател,
др Миливој Рукавина, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

405.
Врз основа на членот 5 од Уставниот закон за
спроведување на Уставот, Сојузниот извршен совет
донесува

РЕШЕНИЕ
З А ПРЕСТАНОК НА В А Ж Е Њ Е Т О НА РЕШЕНИЕТО З А УПОТРЕБА НА ГРБОТ НА Ф Е Д Е Р А Т И В Н А
НАРОДНА Р Е П У Б Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА НА ПЕЧАТИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ Ж Е Л Е З Н И Ц И И
ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И
ТЕЛЕФОНИ

1. Решението за употреба на грбот на Федеративна Народна Република Југославија на печатите
на Југословенските железници и Југословенските
пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 24/54) престанува да важи.
2. Заедницата на Југословенските железници,
заедниците на железничките претпријатија, железничките транспортни претпријатија, Заедницата на
Југословенските пошти, телеграфи и телефони,
заедниците на гвоштенско-телеграфските и телефонските претпријатија и претпријатијата на поштенско-телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, ќе ги
уништат, во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на ова решение, своите печати, штембили и суви жигови со грб на Федеративна Народна
Република Југославија на начинот пропишан со
одредбите од Законот за изработката на штембили,
печати и жигови („Службен лист на ФНРЈ", бр.
65/46).
3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Р. п. бр. 138
25 јуни 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар,
Потпретседател,
др Миливој Рукавина., с ,р. Мијалко Тодоровиќ, с.р.
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мена на одредбите од Законот за придонесот на
вонредните приходи на стопанските организации за
1962 година и на Правилникот за пресметување и
плаќање на придонесот на вонредните приходи на стопанските организации за 1962 година („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 6/62 и 23/62) пресметуваат и
плаќаат придонес на вонредниот приход и за 1963
година според тој закон, како и според тој правилник ако со овој правилник не е определено поинаку.
Член 2
Стопанската организација што во свој состав
има погони или врши различни дејности, без оглед
дали за нив самостојно се утврдува вкупниот приход
и доход и се врши пресметување на придонесот
од доходот според прописите што важат за дејноста
што ја вршат, го пресметува и плаќа придонесот на
вонредниот приход што ќе го оствари со вршењето
на целокупната своја дејност, вклучувајќи ја тука
и дејноста на тие погони.
Како просечен износ на личните доходи по
работен час остварен во 1962 година, се подразбираат просечните износи на личните доходи по работен час остварени во 1962 година во стопанските
организации на онаа подгрупа односно група во
која е распоредена и стопанската организација што
врши пресметување на придонесот на вонредниот
приход за 1963 година според својата претежна
дејност во 1963 година според членот 3 од Правилникот за распоредувањето на корисниците на општествен имот според нивните дејности („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 10/62 и 12/63).
По исклучок од ст. 1 и 2 на овој член, вонредниот приход самостојно го утврдуваат индустриските погони на земјоделските организации и на општите земјоделски задруги и другите погони со
самостојна пресметка кои во 1962 година според
сојузните прописи важечки во таа година морале
да имаат статус на погон со самостојна пресметка и
морале да го утврдуваат и распределуваат доходот
според прописите што важеле за нивната дејност.
Како просечен износ на личните доходи по
работен час остварен во 1962 година, за погоните
од ставот 3 на овој член се подразбираат просечните
износи на личните доходи по работен час остварени
во 1962 година во стопанските организации на онаа
подгрупа односно група во која се распоредени тие
погони во 1963 година според членот 4 од Правилникот за распоредувањето на корисниците на општествен имот според нивните дејности.
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 1-11370/1
26 јуни 1963 година
Белград
Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

407.

406.
Врз основа на членот 9 од Законот за придонесот на вонредните приходи на стопанските организации за 1962 година („Службен лист на ФНРЈ",
бр. 52/61, 30/62 и 53/62), во врска со членот 1 од
Законот за придонесот на вонредните приходи на
стопанските организации за 1963 година („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 53/62), Сојузниот секретаријат
За финансии пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ НА ВОНРЕДНИТЕ ПРИХОДИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1963 ГОДИНА
Член 1
Стопанските организации кои во 1963 година ќе
остварат вонреден приход утврден со согласна при-

Врз основа на членот 12 од Законот за сојузните
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр.
13/56, 44/60 и 22/62) и членот 199 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 52/61,
28/62, 53/62 и 13,63), Сојузниот секретаријат за
финансии издава

НАРЕДБА
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА КОИ СЕ УПЛАТУВААТ ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ПРИХОДИ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ
1. Во Наредбата за сметките к а ј Службата на
општественото книговодство на кои се уплатуваат
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одделни видови приходи на буџетите и фондовите
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/63 и 11 63У во одделот I точка 1 по одредбата бр. 21 се додаваат две
нови одредби, кои гласат:
„21 а) на сметката бр. 840-16-03 — Данок на
промет на моторни возила во граѓанска сопственост
наплатен на прометот на патнички автомобили кои
при увозот биле ослободени од данок;
216) на сметката бр. 840-16-04 — Данок на промет на транспортни услуги извршени со возила во
граѓанска сопственост."
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 5734
24 јуни 1963 година
Белград
Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

408.
Врз основа на членот 12, членот 1б ст. 3 и 4
и членот 38 став 1 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист
на ФНРЈ", бр. а/61, 26/61, 12/62 и 12/63), во врска
со членот 17 од Законот за придонесот за буџетите
од личниот доход на работниците („Службен лист
на ФНРЈ", бр. 17/61, 44/61, 52/61 и 30/62) и со членот
7 став 2 од Законот за придонесот за експлоатација
на рудното богатство (^Службен лист на ФНРЈ'% бр.
9/61 и 53/62), Сојузниот секретаријат за финансии
издава

НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА
ЗА МАТЕРИЈАЛНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ
НА РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Во Наредбата за материјалните и другите
трошоци на работењето на стопанските организации
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/61, 4/62 и 22/62) во
точката 4 во одредбата под 11 по зборовите: „трошоците" се додаваат зборовите: ,,што настанале
поради учествување на првомајската прослава и на
други прослави во вид на изложување и јавно прикажување на одделни производи и постигнатите
успеси во работата, како и трошоците".
Во одредбата под 23 став 1 на крајот точката
се заменува со запирка и се додаваат зборовите:
„сметајќи го овој надоместок за најкусиот пат од
местото на поаѓањето на службено патување до
местото во кое трговскиот патник службено патува
и назад. Ако службено се патува в о повеќе места,
овој надоместок се смета за најкусиот пат што ги
поврзува тие места."
Во истата одредба по ставот 1 се додава нов
став 2, кој гласи:
„Надоместокот за превоз на трговски патник
со сопствен автомобил во границите на градското
подрачје не се признава како материјален трошок
на стопанската организација.".
Досегашните ст. 2 до 6 стануваат ст. 3 до 7.
Во истата одредба во ставот 7 на крајот точката
и запирката се заменуваат со точка и се додаваат
три нови става, кои гласат:
„Ако стопанската организација на трговскиот
патник што е со неа во редовен работен однос му
исплатува надоместок за превоз на службено патување со патнички автомобил што не е регистриран
на негово име, издатоците за таков превоз се признаваат како материјални трошоци на стопанската
организација под условите и во износите предвиден^ во ставот 3 на оваа одредба.
Ако стопанската организација на својот трговски патник му исплатува надоместок за превоз во
границите на градското подрачје, или му исплатува
надоместок според ставот 1 на оваа одредба на
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трговски патник што не е со неа во редовен (постојан) работен однос, исплатените износи на тие надоместоци го товарат делот на чистиот приход наменет
за лични доходи на работниците.
По исклучок од ст. 1 до 8 на оваа одредба, ако
трговски патник: службено патува за сметка на две
или повеќе стопански организации, а на тоа службено патување употребува свој патнички автомобил, надоместокот според ставот 1 од оваа одредба
и се признава како материјален трошок само на
стопанската организација со која трговскиот патник
е во редовен (постојан) работен однос. Овој износ
може да се распредели на оние стопански организации за чија сметка трговскиот патник службено
патувал, и да се признае како нивен материјален
трошок во износот утврден со писмената спогодба
склучена помеѓу стопанската организација со која
трговскиот патник е во редовен (постојан) работен
однос и другите стопански организации за чија
сметка трговскиот патник службено патувал;".
2. Во точката 5 во одредбата под 4 зборовите:
„хранарината на вкрцаниот персонал на стопанските организации на речниот и езерскиот сообраќај;",
се заменуваат со зборовите: „хранарината на персоналот вкрцан на речни и езерски бродови и на
технички пловни објекти на реки и езера;", а на
крајот од таа одредба се додаваат зборовите: „издатоците за храна што за време на дежурството
бесплатно ја добива здравствениот и другиот персонал според правилникот за расподелбата на личните
доходи или друг правилник на здравствената установа;".
Одредбата под 6 се менува и гласи:
„6) издатоците за превоз на работници на работа
и од работа, над износот од 6Q0 динари месечно за
еден работник што се превезува, како и издатоците
за превоз на учениците во стопанството на работа и
од работа, ако највисокиот орган на управувањето
на стопанската организација не одлучи самите работници односно ученици вѕо стопанството да ги поднесуваат делумно или во целина овие издатоци.
Ако за превоз на работа и од работа работниците користат сопствени превозни средства (автомобили, моторцикли, мопеди,, велосипеди и сл.) и
ако највисокиот орган на управувањето на стопанската организација одлучил и на тие лица делумно
или во целина да им се надоместат издатоците за
таков превоз, на товар на материјалните трошоци
се признаваат издатоците за превоз над износот од
600 динари месечно за еден работник кој на работа
и од работа се превезува со сопствени превозни
средства, а најмногу до износот што би се признал
како материјален трошок на стопанската организација да се превезуваат тие лица на работа и од
работа со јавни превозни средства — под услов превозот на работа и од работа со сопствено' превозно
средство да се врши на релацијата на која сообраќаат јавни превозни средства и на таа релација
стопанската организација да не организирала во
сопствена режија превоз на работниците на работа
и од работа.
Ако на релацијата на која работниците се превезуваат на работа и од работа со сопствено превозно средство сообраќаат два или повеќе вида
јавни превозни средства со различни тарифи, височината на издатоците за превоз на работа и од работа што се признаваат како материјални трошоци
на стопанската организација се утврдуваат според
трошоците на превозот на јавното превозно средство со најниска тарифа;".
Одредбата под 7 се менува и тлата:
„7). делот на издатоците за престој во нашава
земја на странски стручњаци ангажирани врз основа на договор склучен помеѓу стопанската организација и Сојузниот завод за меѓународна техничка
соработка, и тоа во износот што го надминува просечниот износ на личниот доход на работникот на
стопанската организација распореден на работното
место што му одговара на работното место на кое е
распореден странскиот работник, остварен во изми-
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натата година според завршната сметка за таа година;".
Во одредбата под 12 зборовите: „вкрцаниот персонал на речниот и поморскиот сообраќај" се заменуваат со зборовите: „персоналот накрцан на поморски, речни и езерски бродови и технички пловни објекти".
Одредбите под 14 до 18 се заменуваат со одредбата под 14, која гласи:
„14) премиите за колективно осигурување од последиците на несреќни случаи при работата на возниот. маневарскиот, огнарскиот и локомотивскиот
персонал, како и на извршниот станичен сообраќаен персонал на стопанските организации здружени во заедница на Ј Ж ; на извршниот персонал
на патувачките пошти на птт претпријатија; егзекутивниот (возниот) персонал накрцан на поморски,
речни и езерски бродови и технички пловни објекти; летачкиот персонал на претпријатијата за воздушен сообраќај; возачкиот персонал во јавниот
друмски сообраќај и јавниот градски сообраќај; и
персоналот на другите стопански организации за
кој со сојузен закон или со пропис на Сојузниот
извршен совет е определено задолжително осигурување — во износите предвидени со договорот
склучен помеѓу тие стопански организации и осигурителниот завод;".
Досегашната одредба под 19 станува одредба
под 15.
3. Точката 7 се менува и гласи:
„7. Надоместоците на трошоците за воведување
и користење на телефони во становите на работниците на стопанските организации не се признаваат
како материјален трошок на стопанската органи.зација."
4. По точката 7 се додава нова точка 7а, која
гласи:
„7а. Ако издатоците од точ. 5 до 7 на оваа наредба стопанската организација им ги исплатува,на
лицата што се со неа во работен однос или во корист на тие лица над износите што според тие одредби се признаваат како материјални трошоци или
ако исплатува издатоци кои според одредбите од
тие точки воопшто не се признаваат како материјални трошоци, овие издатоци го товарат делот на
чистиот приход наменет за лични доходи на работниците."
5. Во точката 8 став 1 на крајот на одредбата
под 7 точката се заменува со точка и запирка и по
таа одредба се додава нова одредба под 8, која гласи:
„8) за превоз на храна од местото на подготвувањето на храната (менза, работнички ресторан или
сервис за општествена исхрана) до местото на потрошувачката (градилиште, работилиште, погон и
сл.) — во височината на пресметаните износи."
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
"Ј
„Ако мензата или работничкиот ресторан набавува од угостителски или други производствени
Стопански организации или од сервиси за општествена исхрана готови јадења, и тоа како цели јад е њ а за исхрана на работниците на стопанската ор,ганизација — оснивачот на мензата односно работничкиот ресторан, таквата стопанска организација
,може во своите материјални трошоци да засмета
^најмногу до 151% од износот на продажната цена на
тие јадења."
Досегашниот став 2 станува став 3.
6. Во точката 9 одредбата под 15 се менува и
1\паси:
„15) пеналите, казнените и затезните интереси,
во износите што се платени на име пенали, казнени и затезни интереси."
7. Во точката 14 на крајот точката се заменува
со запирка и се додаваат зборовите: „и од тие лични
примања.".
8. Во точката 15 одредбата под 1 се менува и
гласи:
,Д) додадениот придонес за здравствено осигурување и додадениот придонес за инвалидско осигурување, што ги плаќаат стопанските организации
според чл. 92 и 93 од Законот за организацијата
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и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62);".
9. Во точката 16 одредбата под 3 се менува и
гласи:
,,З) придонес од надоместокот за изнајмените увезени филмови и придонес од прометот на филмови според УредбатЈа за посебните услови за расподелба на доходот на некои видови стопански организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/62);".
10. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 1-11302/1
25 јуни 1963 година
Белград
Сојузен секретар за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

409.
Врз основа на Членот 16 став 3 и членот 38 став
1 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр.
8/61, 26/61, 12/62 и 12/63), Сојузниот секретаријат за
финансии издава

НАРЕДБА
З А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА Н А Н А Р Е Д Б А Т А
З А ИЗДАТОЦИТЕ З А С Л У Ж Б Е Н И И Р А Б О Т Н И
ОБЛЕКИ И О Б У В К И ШТО СЕ П Р И З Н А В А А Т
К А К О МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ Н А СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Наредбата за издатоците за службени и
работни облеки и обувки што се признаваат како
материјални трошоци на стопанските организации
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/61 и 24/62) во
точката 2 во одредбата под 4 по зборовите: „на
стопанските организации на речниот, езерскиот и
поморскиот сообраќај," се додаваат зборовите: „за
извршниот персонал запослен во други стопански
организации на поморските, речните и езерските
бродови и на техничките пловни објекти,".
Во одредбата под 14 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по таа одредба се додаваат три нови одредби, кои гласат:
„15) за извршниот персонал на претпријатијата
за продажба на течни горива и мазива, што е запослен на бензиски станици, аеросервиси, бункер-станици и складови на снабдување дизел-локомотиви;
16) за работниците на претпријатијата за патишта и на другите стопански организации, што непосредно вршат работи за одржување на јавни патишта (член 38 од Основниот закон за јавните патишта - „Службен лист на ФНРЈ", бр: 27/61);
17) за здравствените и други работници запослени во здравствени установи, кои при работата
доаѓаат во непосреден допир со болни или работат
со материјали и апарати за испитување и лекување
на болни, за возачите на санитетски моторни возила
на станиците за брза помош, како и за работниците
што вршат работи чија природа бара употреба на
работна облека според правилникот на здравствената установа во која се запослени."
2. Во -точката 4 став 1 во одредбата под 3 на
крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а за здравствената установа — советот на здравствената установа."
Ставот 2 се менува и гласи:
,.Издатоците за службени и работни облеки и
обувки им се признаваат како материјални трошоци
на стопанските организации од точната 2 на оваа
наредба во износите определени со правилникот
за службената и работната облека и обувки, а н а ј многу за една година во следниве износи, и тоа!
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1) на станиците за брза помош (здравствени установи) — на еден возач на
санитетско моторно возило до — — 2) на претпријатијата за патишта и на
другите стопански организации што се
занимаваат со работите од точката 2 одредбата под 16 на оваа наредба - на еден
работник запослен на тие работи до — —
3) на претпријатијата за воздушен сообраќај и на претпријатијата за аеродромски
услуги — на еден запослен работник, како
и на претпријатијата за продажба на течни
горива и мазива — на еден работник запослен на работите од точката 2 одредбата
под 15 на оваа наредба до
— — — —
4) на здравствените установи — на едно
запослено лице на работите од точката 2
одредбата под 17 на оваа наредба, како и
на претпријатијата здружени во Заедницата
на Југословенските железници, на претпријатијата на езерскиот, речниот и поморскиот сообраќај и на другите стопански
организации кои при вршењето на својата
дејност на мориња, реки и езера користат
свои бродови и технички пловни објекти —
на еден запослен работник до
— — -—
5) на угостителските стопански организации и на поштенско-телеграфско-телефонските претпријатија — на еден запослен работник до
— — — — -—
-6) на другите претпријатија и погони од
точката 2 на оваа наредба — на еден
запослен работник до
— — — — —

25.000
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15.000
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3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 1-11301/1
25 јуни 1963 година
Белград
Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

410.
В ^--основа на членот 16 став 3 од Законот за
придонесот од доходот на стопанските организации
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 12/62 и
12/63), во врска со членот 17 став 2 и со членот 51
од Законот за придонесот за буџетите од личниот
доход на работниците (,,Службен лист на ФНРЈ",
бр. 17/61, 44/61, 52/61 и 30/62), Сојузниот секретаријат за финансии издава
Н А Р Е Д Б А
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА
ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА,
РАБОТА НА ТЕРЕН И ОДВОЕН ЖИВОТ ОД ФАМИЛИЈАТА ШТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ
1. Во Наредбата за издатоците за службени патувања, работа на терен и одвоен живот од фамилијата што на стопанските организации им се признаваат како материјални трошоци („Службен лист
на ФНРЈ", бр. 21/60-, 16/61, 26/61, 5/62 и 26/62) по
точката 2 се додава нова точка 2а, која гласи:
„Како место на постојаниот односно привремениот престој на работникот и на неговата фамилија
односно како место на нивното живеалиште, во сми-
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сла на оваа наредба, се подразбира она место кое
како такво се смета според одредбите од Правилникот за пријавувањето на живеалиштето и престојот
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/59).
Како членови на фамилијата односно на потесната фамилија, во смисла на оваа наредба, се сметаат лицата наведени во членот 22 од Законот за
здравственото осигурување („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 22/62 и 53/62).
2. Во точката 12 по ставот 2 се додава нов став
3, кој гласи:
„Издатоците за дневниците и надоместоците
предвидени со одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка
се признаваат како материјални трошоци на стопанската организација под условите под кои инаку
на стопанската организација би и се признале како
материјални трошоци издатоците за дневници да
бил работникот што е привремено доделен на работа во друго место упатен на служба на службено
патување во истото место."
Досегашниот став 3 станува став 4.
3. Во точката 14 став 1 зборовите: „дневниците
на укрцаниот персонал во речниот сообраќај" се заменуваат со зборовите: „дневниците на персоналот
укрцан на речни и езерски бродови и на технички
пловни објекти на реки и езера", зборовите: „на
претпријатијата на речниот сообраќај" — со зборовите: „на стопанските организации", а зборовите:
„на тие претпријатија" — со зборовите: „на стопанската организација".
4. Во точката 18 став 6 процентот: „70%" се заменува со процентот: „80%", а процентот: „80%" —
со процентот „90%".
5. Во точката 20 по ставот 2 се додава нов став
3, кој гласи:
„Ако превозот на службено патување во странство може да се изврши со авион во редовниот сообраќај на југословенско претпријатие за воздушен
сообраќај и ако таков превоз е најрационален, а
превозот не е извршен со авион на југословенско
претпријатие за воздушен сообраќај туку со други
превозни средства, на стопанската организација како материјален трошок и се признаваат издатоците
за превоз најмногу до височината на издатоците што
би биле платени да е извршен превозот со авион
на југословенско претпријатие за воздушен сообракај. При тоа како издатоци за превоз со друго превозно средство, покрај платените трошоци за превоз со тоа превозно средство, се сметаат и другите
издатоци настанати поради таквото патување (издатоците за дневници пресметани за дните односно
часовите на подолгото траење на таквото патување,
за девизните средства за дневници, за колите за
спиење, за патните исправи, визи и др.)."
Досегашниот став 3 станува став 4.
6. Во точката 21 по ставот 1 се додаваат два
нови става, кои гласат:
„Ако за превоз на службено патување, на релацијата на која сообраќаат јавни превозни средства,
работникот користи сопствено превозно средство,
издатоците за таков превоз заедно со издатоците
за дневници се признаваат како материјални трошоци на стопанските организации според правилникот за расподелбата на личните доходи, а најмногу до височината до која би биле признаени
како "материјални трошоци издатоците за превоз заедно со дневниците според точката 3 став 1 на оваа
наредба да бил превозот на тоа службено патување
извршен со јавни превозни средства.
Ако за превоз на службено патување работникот користи патнички автомобил или друго превозно средство на стопанската организација, издатоците за таквиот превоз се признаваат како материјални трошоци на стопанската организација во
фактично извршените износи, ако со правилникот
на стопанската организација е предвидено тие превозн,и средства да можат да се користат за превоз
на службено патување."
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11. Во точката 28 став 1 зборовите: „самостој7. Точката 22 се менува и гласи:
„Ако од местото на запослувањето на работ- ните проектантски организации што" се заменуваат
никот (точка 3 став 5) односно од местото на поаѓа- со зборовите: „проектантските организации и проњето на службено патување или од последг ата ста- ектантските погони со самостојна пресметка во соница на јавното превозно средство до местото во став на други стопански организации, ако тие оркое се упатува работникот заради извршување на ганизации и погони".
службената работа не сообраќаат јавни превозни
12. Во точката 29 по ставот 1 се додава нов став
средства (железница, брод, автобус или авион) ниту 2, кој гласи:
други превозни средства со определена тарифа, на
„Како теренска работа што, во смисла на стастопанската оргранизација и се признаваат како ма- вот 1 од оваа точка, се врши надвор од местото на
теријални трошоци издатоците за превоз зо висо- живеалиштето на работникот односно надвор од
чината определена со правилникот за расподелбата местото на живеалиштето на неговата фамилија,
на личните доходи, но најмногу до 36 динари по се подразбира што се врши на работилиште кое се
поминат километар. Во бројот на вкупно помина- наоѓа надвор од градежното подрачје на местото
тите километри се засметуваат километриве поми- на жавеалиштето на работникот односно надвор
нати при заминувањето на службено патување и од градежното подрачје на местото на живеалипри враќањето од службеното патување, сметајќи штето на неговата фамилија, како и вон појасот
ги при тоа поминатите километри при заминувањето широк 10 километри околу градежното подрачје
од границата 4 на градежното подрачје на местото на тие места. Ако тие места имаат потесно и пона запослувањето на работникот односно ме-стото на широко градежно подрачје, појасот широк 10 килопоаѓањето на службено патувањето, а при враќа- метри околу тие места се утврдува според точката
њето — до граница на градежното подрачје на тие
3 став 5 на оваа наредба."
места.
13. Точката 30 се менува и гласи:
АКО за превоз на релација на која не сообра„На стопанската организација не и се признаќаат јавни превозни средства, работникот упатен на
службено патување користи сопствено превозно' ваат како материјални трошоци издатоците за тесредство, издатоците за таквиот превоз се призна- ренски додатоци за работниците кои од теренска
ваат како материјални трошоци на стопанската ор- работа секојдневно се враќаат во своето живеалиганизација под условите и во износите предвидени ште или во живеалиштето на својата фамилија, ако
со одредбите од правилникот за расподелба на лич- стопанската организација организирала во сопствена
ните доходи, а најмногу до износите предвидени режија секојдневен превоз на работниците од мево точката 4 одредбата под 23 став 4 од Наредбата стото на живеалиштето до работилиштето и обратза материјалните и другите трошоци на работењето но или ако заминувањето на работилиште и враќањето од работилиште може да се врши во годно
на стопанските организации."
време со јавни превозни средства.
8. Во точката 23 по ставот 2 се додаваат два
Како годно време, во смисла на ставот 1 од
нови става, кои гласат:
оваа точка, се смета ако работникот при заминува„Ако, во смисла на ставот 2 од оваа точка а
врз основа на правилникот за расподелба^ на лич- њето на работилиште не употреби повеќе од 1 час
ните доходи, како лица на работни места со рако- вкупно за превоз и евентуално чекањ,е до почетоводни должности се определени и лицата од точ- кот на работата и ако при враќањето од работиликата 20 став 1 одредбата под 1 под б на овс.а наред- ште по завршената работа не употреби повеќе. од
1 час вкупно за превоз и евентуално чекање на поба, кои за превоз на службено патување користат
аѓањето на јавното превозно средство."
кола за спиење односно бродски кревет, ѕако материјални трошоци на стопанската организација
14. Во точката 32 став 2 по зборовите: „во матесе признаваат издатоците за колата за сп иење одријални трошоци" зборот: „и" се брише.
носно за бродскиот кревет, и издатоците за тро15. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден
шоците за превоз во I класа на воз односно во I
од денот на објавувањето во „Службен лист на
класа на брод — ако користењето на колата за спиСФРЈ".
ење односно бродскиот кревет е условен) со купување односно поседување на возен би пет на I
Бр. 1—11300/1
класа на воз односно I класа на брод.
Ако лицето од ставот 3 на оваа тсчка, врз 25 јуни 1963 година
Белград
основа на правилникот за расподелбата на личните
Сојузен секретар
доходи, на службено патување користи кола за
за финансии,
спиење односно бродски кревет на релаг ,и јата на
која е воведена туристичка класа на кола за спиКиро Глигоров, с. р.
ење односно на бродски кревет кој се користи со
возниот" билет од II класа на воз односно И класа
на брод, како материјален трошок на стопанската
411.
организација се признаваат издатоците за колата
за спиење односно за бродскиот кревет и издатоВрз основа на точката 1 од Одлуката за овлаците за возниот билет на II класа на воз односно стување определени органи да пропишуваат единII класа на брод."
ствени тарифни ставови за испорака на електрична
9. Во точката 26 став 1 во одредбата под 4 вто- енергија („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63), на
рата реченица се брише.
предлог од Заедницата на југословенското електро10. Во точката 27 по ставот 6 се додава нов став
стопанство, во согласност со Сојузниот секретаријат
7, кој гласи:
за општи стопански работи, Сојузниот секретаријат
„Ако стопанската организација со свајот пра- за индустрија издава
вилник за расподелбата на личните доходи определи на работниците да им се исплатува паушален
Н А Р Е Д Б А
надоместок за работа на терен, таквиот надоместок
се признава како материјален трошок на стопан- З А ЕДИНСТВЕНИТЕ Т А Р И Ф Н И СТАВОВИ З А
ската организација во височината и под условите И С П О Р А К А НА. Е Л Е К Т Р И Ч Н А ЕНЕРГИЈА Н А
ДИСТРИБУТИВНИТЕ П Р Е Т П Р И Ј А Т И Ј А
определени со правилникот за расподелбата на личните доходи, но најмногу до 70% од износот на те1. Заедниците на електростопанските претприренските додатоци од ставот 1 на оваа точка за
бројот на дните фактичко поминати на работа на јатија им вршат испорака на електрична енергија
терен. Бројот на деновите фактичко поминати на ра- на дистрибутивните претпријатија на местата на
бота на терен се утврдува според точ. 4 до 7 на предавањето по следниве единствени тарифни ставови;
оваа наредба."
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1,86

Надоместокот за одржување и баждарење на
мерните уреди што го наплатуваат заедниците на
електростопанските претпријатија од дистрибутивните претпријатија изнесува за секое пресметковно
место 1.000 динари месечно.
2. Единствени тарифни ставови се определени
за следниве пресметковни големини:
1) основниот придонес за пресметковна сила
(kW);
2) потрошената работна енергија (kWh);
3) прекумерно потрошената реактивна енергија
(kVArh);
4) надоместокот за одржување и баждарење на
мерните уреди на потрошувачите.
Тарифните ставови за основниот придонес за
пресметковната сила (kW), потрошената работна
енергија (kWh) и прекумерно потрошената реактивна енергија (kWArh) се определени според напонот,
сезоната, дебата на денот и степенот.
3. Понискиот сезонски тарифен став за висок
напон се пресметува за потрошувачката на електрична енергија во периодот од 8 месечни пресметковни раздобја, со тоа што тој период да ги опфаќа
и месечните пресметковни раздобја март, април, мај
и јуни.
Повисокиот сезонски тарифен став се пресметува за потрошувачката на електрична енергија во
периодот од 4 месечни пресметковни раздобЈа, со тоа
што тој период да ги опфаќа и месечните пресметковни раздобја септември и октомври.
За месечните пресметковни раздобја што не се
опфатени со ст. 1 и 2 на оваа точка, периодот на
примената на повисоките односно пониските сезонски тарифни ставови го определува на предлог од
Заедницата на југословенското електростопанство
Сојузниот секретаријат за индустрија.
4. По поголеми тарифни ставови во текот на добата на денот се пресметува потрошувачката на
електрична енергија во времето од 6 до 13 и од 16
до 21 час. По помали тарифни ставови во текот на
добата на д^нот се пресметува потрошувачката на
електрична енергија во времето од 13 до 16 и од 21
до 6 часот, како и потрошувачката на електрична
енергија во недела — сметајќи од сабота во 21 час
до понеделник во 6 часот.

Среда, 3 јули 1963

5. Заедниците на електростопанските претпријатија им испорачуваат електрична енергија на дистрибутивните претпријатија според единствените
тарифни ставови на оној степен за кој ќе се определи самото дистрибутивно претпријатие.
6. По исклучок од точката 1 на оваа наредба
заедниците на електростопанските претпријатија
можат сезонските вишоци на електрична енергија
произведени во хидроцентрали да им ги продаваат
на дистрибутивните претпријатија по тарифни ставови пониски од ставовите определени во таа точка.
Тарифните ставови за продажба на сезонските
вишоци на електрична енергија произведена во хидроцентрали, како и што се подразбира како вишоци на таа енергија, утврдува на предлог од Заедницата на југословенското електростопанство, Сојузниот секретаријат за индустрија.
7. Единствените тарифни ставови од точката 1
на оваа наредба не се однесуваат на испораката на
електрична енергија што дистрибутивните претпријатија не ја преземаат на местото на предавањето
на кое испораката на електрична енергија ја врши
заедница на електростопанските претпријатија.
Дистрибутивните претпријатија им ја пресметуваат електричната енергија на потрошувачите по
тарифните ставови утврдени врз основа на чл. 12 и
33 став 4 од Законот за електростопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/58, 1/59,
16/61 и 13/62), со тоа што тарифните ставови за
основниот придонес за пресметковната сила (kW), за
потрошената работна енергија (kWh) и за прекумерно потрошената реактивна енергија (kWArh) да
можат да се разликуваат не само според напонот,
сезоната, добата на денот и степенот, туку и според
одделни групи потрошувачка на сите напони на
предавањето.
8. До донесувањето на Јаови единствени тарифни
ставови," испорачаната електрична енергија на директните потрошувачи од членот 11 став 3 на Законот за електростопанските организации ќе се пресметува според досегашните тарифни ставови од Тарифата за електричната енергија што е составен дел
на Уредбата за привремените цени и услови за продажба на електрична енергија (-,Службен лист на
ФНРЈ", бр. 17/57, 39/58, 51/58, 33/59 и 24/60), како
и според Општите услови за испорака на електричната енергија, што се составен дел од Правилникот
за општите услови за испорака на електрична енергија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/57).
9. Оваа наредба влегува во сила со денот на
објавуваното во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 3426
29 јуни 1963 година
Белград
Сојузен секретар
за индустрија,
Филип Бајковиќ, с. р.

412.
Врз основа на точката 6 од Одлуката за приоритет за превоз со железница на вештачко ѓубре и
на основните суровини за изработка на вештачко
ѓубре и за давање регрес за овие превози, како и за
приоритет за превоз на пченица од увозот преку
поморските луки („Службен лист на СФРЈ", бр.
14/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за
финансии и со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски издава Н А Р Е Д Б А
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА!
ОДЛУКАТА ЗА ПРИОРИТЕТ ЗА ПРЕВОЗ СО ЖЕЛЕЗНИЦА НА ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ И НА ОСНОВНИТЕ СУРОВИНИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ И ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ЗА ОВИЕ
ПРЕВОЗИ, КАКО И ЗА ПРИОРИТЕТ ЗА ПРЕВОЗ
НА ПЧЕНИЦА ОД УВОЗОТ ПРЕКУ ПОМОРСКИТЕ
ЛУКИ
1. Во Наредбата за примена на Одлуката за
приоритет за превоз оо железница на вештачко
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ѓубре и на основните суровини за изработка на
вештачко ѓубре и за давање регрес за овие превози,
како и за приоритет за превоз на пченица од увозот
преку поморските луки („Службен лист на СФРЈ",
бр. 20/63) точката 7 се менува и гласи:
„7. Корисникот на регресот И поднесува на Службата на општественото книговодство барање за
регрес за сите превози на вештачко ѓубре и на
основните суровини за негова изработка извршени
од 1 април до 15 мај 1963 година — до 15 јули 1963
година."
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 1734
15 мај 1963 година
Белград
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2. Југословенските стандарди од точката 1 не
ова решение се објавени во посебно издание на
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е
составен дел од ова решение.
3. Југословенските стандарди од точката 1 под
1 и 2 на ова решение се задолжителни и влегуваат
во сила на 1 јануари 1964 година.
4. Југословенскиот стандард од точката 1 под 3
на ова решение се применува од 1 јануари 1964
година.
Во. 16-4635
21 јуни 1963 година
Белград
Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Марин Цетиниќ, с. р.

415.

413.
Врз основа на членот 73 став 2 од Законот за
печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/60), Сојузниот секретаријат за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ
З А У К И Н У В А Њ Е Н А З А Б Р А Н А Т А НА В Н Е С У В А ЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО
»NEWSWEEK«

1. Се укинува забраната на внесувањето и растурањето на списанието »Newsweek«.
2. Решението за забрана на внесувањето и растурањето на списанието »Newsweek« („Службен лист
на ФНРЈ", бр. 40/61) престанува да важи.
3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ",
Бр. 674
18 јуни 1963 година
Белград
Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Војин Лукиќ с. р.

414.
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став
4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ
З А ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ВИСОКОНАПОНСКИТЕ И С П И Т У В А Њ А

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следниве југословенски
стандарди:
1) Диелектрична јакост на цврстите изолациони материјали спрема
напонот на индустриската фреквенција. Постапки на испитувањето — JUS N.A5.012
2) Високонапонски
испитувања.
Испитување на удирен напон — — JUS N.A5.502
3) Високонапонски
испитувања.
Мерно делило на напонот — — — JUS N.A5.508

Врз основа на членот 175 став 3 од Законот за
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр.
53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60^ 53/60, 52/61 и 31/62) и
членот 1 точка 16 и членот 2 став 1 точка 4 од Уредбата за определување на сојузните матични управни
органи за прашањата на стручното оспособување на
кадрите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/59 и 8/60),
во согласност со Сојузниот секретаријат за буџет и
организација на управата, Сојузниот завод за статистика пропишува

ПРАВИЛНИК
З А ИЗМЕНА Н А П Р А В И Л Н И К О Т З А СТРУЧНАТА
СПРЕМА Н А СЛУЖБЕНИЦИТЕ Н А СТАТИСТИЧКАТА СЛУЖБА

Член 1
Во Правилникот за стручната спрема на службениците на статистичката служба („Службен лист
на ФНРЈ", бр. 6/60 и 40/00) во членот 3 ставот 2 се
менува и гласи:
„Приправнички стаж за звањето статистички
помошник трае шест месеци, а за звањето статистичар, виши статистичар, статистичар-економист,
статистичар-демограф, статистичар-математичар, статистичар-правник, статистичар-агроном и статистичар-лекар — една година."
Член 2
Во членот 23 ставот 1 се менува и гласи:
„Испитната комисија што ја формира органот
од членот 22 на овој правилник за полагање на
стручниот испит за звањата од членот 3 став 1 на
овој правилник се состои од претседател и два члена, кои во исто време се и испитувачи. Оваа комисија може да се дополни и со потребен број испитувачи за определен дел на испитното градиво."
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 1300/1
14 мај 1963 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за статистика,
др Милош Мацура, с. р.
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416.
Врз основа на членот 76 од Основниот закон за
заштита на добитокот од заразните болести („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54 и 52/61) и членот 17
од Правилникот за начинот на ветеринарна контрола при превозот на добиток и месо и за начинот
на утовар, истовар и претовар на добиток и месо
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/56), Сојузната
управа за работите па ветеринарството пропишува

УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ КОНТРОЛА ОД СТРАНА НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСПЕКТОР ПРИ ПРЕВОЗОТ СО СРЕДСТВА НА ЈАВНИОТ СООБРАКАЈ НА ПРАТКИ НА
ДОБИТОК, СУРОВИНИ ОД ДОБИТОК, ПРОИЗВОДИ И ОТПАДОЦИ, КАКО И НА ПРЕДМЕТИ СО
КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПРЕНЕСУВААТ ЗАРАЗНИ
БОЛЕСТИ КАЈ ДОБИТОКОТ
1. Во Упатството за спроведување контрола од
страна на ветеринарниот инспекторат при превозот
со средства на јавниот сообраќај на пратки на
добиток, суровини од добиток^ производи и отпадоци, како и на предмети со кои можат да се
пренесуваат заразни болести к а ј добитокот (Додаток
на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/61) во точката
7 под 9 зборовите: „жабе, корњаче, пужеви, пијавице" се бришат.
2. Во точката 12 под 4 зборовите: „корњаче"
и „пужеви, пијавице итд." се бришат.
3. Во образецот ВС-40/1-4, во ставот 2 под 3
зборовите: „шкољке, корњаче, жабе и пужеве", како
и одредбата под 4, се бришат.
4. Во образецот ВС-40/29, во ставот 2 одредбата
под 2 се менува и гласи:
, и2) да су рибе, ракови здрави и да потичу из
незаражених и незагаѓених вода,".
5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 03-905/1
28 јуни 1963 година
Белград
Директор
на Сојузната у п р а в а в а работите
на ветеринарството,
др Сава Михајловиќ, с.р.

РЕШЕНИЈА
Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за
јавните службеници („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр.
53/57) и членот 39 од Законот за државната управа
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/57 и 44/57), а 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

РБШБНИБ
З А НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОСВЕТА
И КУЛТУРА
За помошник секретар во Сојузниот секретаријат за просвета и култура се назначува Душан
Поповски, секретар на Советот за култура на Извршниот совет на Социјалистичка Република Македонија.
Б. бр. 70
24 јуни 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар,
Потпретседател,
др Миливој Рукавина, с.р. Александар Ранковиќ, с.р.
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Врз основа на точката 3 од Решението за К о мисијата на Сојузниот извршен совет за работно
време („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63), и чл. 50
и 51 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 КОМИСИЈА НА СОЈУЗНИОТ
ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ
Во Комисијата на Сојузниот извршен совет за
работно време се именуваат, и тоа:
за претседател:
1. Ристо Џунов, сојузен секретар за трудот;
за членови:
2. Ристо Бајалски, потпретседател на Сојузната
стопанска комора;
3. Винко Хафнер, државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за индустрија;
4. Стјепан Хан, самостоен советник во Сојузниот
секретаријат за трудот;
5. Лаво-слав Каделбург, директор на Заводот за
јавна управа;
6. Свето Кобал, државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за општи стопански работи;
7. Милош Мацура, директор на Сојузниот завод
за статистика;
8. Војо Ракиќ, директор во Сојузниот завод за
стопанско планирање;
9. Боривое Ромиќ, секретар на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија.
Секретарот на Комисијата ќ е го определи Сојузниот секретаријат за трудот.
Б. бр. 69
25 јуни 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар,
др Миливој Рукавина, с.р.

Потпретседател,
Александар Ранковиќ, с.р.

OД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
„Службени лист Социјалистичке Републиже Б о еле и Херцеговине" во бројот 8 од 8 март 1963 година објавува:
Закон за здравствената заштита и за организацијата на здравствената служба (пречистен текст);
Одлука за определување на органите што д а ваат одобренија за изградба на определени инвестициони објекти од општ интерес за H P БиХ.
Во бројот 9 од 15 март 1963 година објавува:
Одлука за давање регрес за продадените и испорачаните количини на огревни материјали за потребите на широката потрошувачка;
Правилник за измени и дополненија на П р а вилни.кот за в р ш е њ е на дознака, сечење, шумски
чекани, жигосување и извоз на дрво и за издавање
на уверенија за потеклото на дрвото;
Решение за измени и дополненија на Решението за пресметковната т а р и ф а на ветеринарните
услуги;
,
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Одлука за општите услови за спроведување на
задолжителното здравствено реосигурување, за ризиците што задолжително се реосигуруваат, за височината на надоместоците што припаѓаат за одделни реосигурени ризици и за премиите за реосигурување;
Одлука за височината на режискиот додаток за
трошоците за спроведување на задолжителното
здравствено реосигурување во 1963 година;
Одлука за определување делот на основниот и
додадениот придонес остварен за фондот на инвалидското осигурување што им припаѓа на комуналните заедници на име надоместок на фондовите за
здравствено осигурување за трошоците на професионална рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот;
Одлука за височината на придонесот за здравствено осигурување на членовите на семејството на
обврзниците" југословенските државјани што стапиле во работен однос во странство во 1963 година, а
кои не се осигурени според Законот за здравственото осигурување;
Одлука за нормата на придонесот за здравствена заштита на уживателите на пензии, инвалиднини, материјално обезбедување и надоместоци според Законот за инвалидското осигурување и за начинот на пресметувањето и плаќањето на тој придонес;
Одлука за височината на режискиот додаток за
трошоците на службата за спроведување на инвалидското и пензиското осигурување и на додатокот
на деца и за начинот на неговото издвојување од
средствата остварени со основните придонеси во
1963 година;
. Одлука за нормите на додадениот придонес за
инвалидско осигурување.
Во бројот 10 од 22 март 1963 година објавува:
Закон за јавниот превоз во патниот сообраќај;
Закон за јавните патишта;
Закон за уредувањето и користењето на градското земјиште;
Закон за финансирањето на околиските, окружните и окружните стопански судови;
Закон за финансирањето на окружните и околиските јавни обвинителства;
Закон за Републичкиот фонд за унапредување
на кинематографијата;
Закон за измени на Законот за Републичкиот
фонд за доделување награди за уметнички творби
и научна работа;
Закон за измени на Законот за здравственото
осигурување на земјоделските производители;
Одлука за измена на Одлуката за определување
делот на придонесот за општествените фондови за
школство што им припаѓа на општинските општествени фондови за школство;
Одлука за ослободување на стопанските единици
на казнено-поправителните установи од уплата на
дел од чистиот приход во Буџетот на HP БиХ;
Одлука за височината на придонесот за основното здравствено осигурување на земјоделските производители во 1963 година;
Одлука за давање согласност на Завршната
сметка на Републичкиот општествен фонд за школство за 1962 година;
Одлука за давање согласност на финансискиот
план на Републичкиот општествен фонд за школство за 1963 година;
Одлука за насочниците за користење на средствата на Републичкиот општествен фонд за школство во 1963 година;

'
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Одлука за потврда на Одлуката за измени на
Статутот на околијата Сараево;
Исправка на Указот за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за уплата
на дел од придонесот за станбена изградба за 1963
година.
Во бројот 11 од 29 март 1963 година објавува:
Препорака на Народното собрание на HP БиХ
за задачите во понатамошниот развиток на школството во Босна и Херцеговина;
Уредба за пренесување работите и овластувањата според сојузните прописи во надлежност на
републичките органи на управата и републичките
совети;
Уредба за ставање вон сила на Уредбата за надоместокот на трошоците на судиите поротници;
Одлука за расподелба на средствата на дотацијата за инвестиции во области на туризмот;
Одлука за определување премија за кравјо млеко во 1963 година;
Одлука за Сараевската филхармонија;
Одлука за Домот за машка младина во Крешево;
Одлука за Детскиот дом во З Б О Р Н И К ;
Одлука за процентот според кој општинските
заводи за запослување на работниците издвојуваат
дел од средствата за Републичкиот завод за запослување на работниците во 1963 година;
Одлука за давање кредити од страна на Стопанската банка на HP БиХ со непосредна погодба во
1963 година;
Одлука за регулирање на определени обврски
на Републичкиот инвестиционен фонд и на средствата за недоволно развиените подрачја;
Решение за укинување на Училиштето со практична обука на „Енергоинвест" во Илиџа.
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
„Службен весник на Социјалистичка Република
Македонија" во бројот 12 од 3 април 1963 година
нема службен дел.
Во бројот 13 од 9 април 1963 година објавува:
Уредба за основање Завод за образование, воспитување и ,згрижување на деца и младинци;
Одлука за нормата и употребата на средствата
од придонесот од промет на филмови;
Одлука за определување намената, условите и
начинот под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд;
Одлука за определување намената, условите и
начинот под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд;
Одлука за овластување на општинските народни
одбори да пропишуваат намалување на обложениот
данок на доход за 1963 година на определени услужни занаетот:ески дуќани;
Одлука за определување највисоките износи
што можат да се издвојуваат за режиски додаток
во 1963 година;
Одлука за одредување на орган за донесување
на инвестргционе програми за инвестициони објекти
чии 'инвеститор е републиката или претпријатието
во изградба чиј основач е Извршен совет;
Одлука за условите под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот фонд за нестопански инвестиции во областа на здравството;
Одлука за висината на паушалниот придонес
за додаток на деца на уживателите на пензии;
Одлука за делот од придонесот на фондот на
инвалидското осигурување кој се издвојува за трошоците на професионалната рехабилитација и запослувањето на Инвалидите на трудот;
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Одлука за висината на режискиот додаток на
Републичкиот завод за социјално осигурување Скопје во 1963 година;
Одлука за издвојување дел од режискиот додаток во смисол на член 69 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување во 1963 година;
Одлука за финансиски план на фондовите за
инвалидско и пензиско осигурување за 1963 година;
Одлука за финансиски план на Фондот за додаток на деца формиран кај Републичкиот завод
за социјално осигурување за 1963 година;
Тарифа за висината на надоместокот на комуналните заводи за решавање на правата од инвалидско и пензиско осигурување и додаток на деца
во 1963 година.
Во бројот 14 од И април 1963 година објавува:
Закон за здравствено осигурување на земјоделците:
Закон за одредување висината на таксите на
одредени орудија за производство и предмети во
граѓанска сопственост и нивното наплатување;
Одлука за давање согласност на завршната
сметка на Републичкиот општествен фонд за школство за 1962 година;
Одлука за давање согласност на финансискиот
план на Републичкиот општествен фонд за школство за 1963 година;
Одлука за највисоката граница на стопата и
паушалниот износ на придонесот за основното здравствено осигурување на самостојните земјоделски
производители за 1963 година;
Одлука за определување гранки, групи односно
подгрупи организации во кои може да се определи
додатен придонес за здравствено осигурување;
Одлука за определување гранки, групи односно
подгрупи организации во кои може да се определи
додатен придонес за инвалидско осигурување.
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