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644.
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
З А ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА З А СМЕТКИТЕ К А Ј
С Л У Ж Б А Т А НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА КОИ СЕ УПЛАТУВААТ ОДДЕЛНИ В И ДОВИ ПРИХОДИ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ

1. Во Наредбата за сметките кај Службата на
општественото книговодство на кои се уплатуваат
одделни видови приходи на буџетите и фондовите
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/63 и 11/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63) во одделот I во точката 1 одредбата бр. 216 се брише.
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 4-13652/4
12 ноември 1963 година
Белград
Сој уз ен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

645.
Врз основа на чл. 24 и 88 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и
44/57), Сојузниот секретаријат^ за финансии издава
Н А Р Е Д Б А
З А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА Н А НАРЕДБАТА
З А НАПЛАТА Н А ДАНОКОТ И Н А ДРУГИ П Р И ХОДИ ПРИ ИСПЛАТАТА Н А СМЕТКИТЕ Н А
ГРАЃАНИТЕ

1. Во Наредбата за наплата на данокот и на
други приходи при исплатата на сметките на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58, 22/59.
44/60 и 23/62) во точката IV став 6 зборовите: „за
даночните обврзници што според точката 1 под 1 од
Наредбата за условите и роковите за отворање ж и ро-сметки на граѓаните што остваруваат приходи од
државни органи и општествени правни лица
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/62)" се заменуваат
со зборовите: „За даночните обврзници што според
точката 1 под 1 во врска со точката 2 од Наредбата
за условите и роковите за отворање жиро-сметка на
граѓаните што остваруваат приходи од државни органи и општествени правни лица и за начинот на
плаќање со средствата на таа сметка („Службен лист
на СФРЈ", бр. 45/63)".
Во ставот 8 на крајот по зборовите: „исплатителот на сметката" се додаваат зборовите: „во рок
од 7 дена од денот на исплатата (ликвидирањето) на
сметката".

ГОД. X I X

Цена на овој број е 30.— дин. - Прет.
плата за 1963 година изнесува 2.300.—
дин., а за странство з.ЗСО динари. РедакциЈа: Улица Јована Ристика бр.
I. Пошт. фах 226.- Телефони: централа 50-931, 50-932. 50-933 и 51-661: Служба за претплата 51-732 и пролавна
служба
-671

2. Во точката X став 1 под 3 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова
одредба под 4, која гласи:
„4) ако во рок од 7 дена не и достави на банката свој налог за исплата на бруто износот на
примањето во корист на жиро-сметката на даночниот обврзник и вирмански налози на даночниот
обврзник.".
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ",
Бр. 6-17132/1
8 ноември 1963 година
Белград
Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.'

646.
Врз основа на членот 3 точка 3 и членот 21 од
Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот
завод за статистика („Службен лист на ФНРЈ", бр.
51/57 и 12/60) и точката 1 под 2 од Одлуката за
планот на статистичките истражувања за 1963 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/62), Сојузниот завод за статистика донесува
Р Е Ш Е Н И Е
З А СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА З А ЛИЧНАТА
ПОТРОШУВАЧКА

1. Од 10 до 25 декември 1963 година ќе се
спроведе анкета за личната потрошувачка на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Анкетата за личната потрошувачка се спроведува заради добивање податоци за обемот и структурата на личната потрошувачка во 1963 година,
како и за другите елементи важни за животниот
стандард на самечките и повеќечлените домаќинства.
2. Анкетата за личната потрошувачка треба да
обезбеди податоци:
1) за составот и другите демографски карактеристики на анкетираните домаќинства;
2) за станбените услови и снабденоста на домаќинствата со поважни потрошни добра;
3) за височината и видот на употребените средства — животни трошоци и други расходи (купување за готови пари, купување со средства од кредити, натурална потрошувачка);
4) за количините на потрошените прехранбени
продукти (купени и од сопствено земјоделско производство) и за количините на набавените индустриски производи;
5) за височината и изворите на расположивите
средства (парични и натурални, со средствата од
кредити и др.).
3. Единица на анкетирани според ова решение
е секое определено самечко или повеќечлено домаќинство.
Како домаќинство, во смисла на ова решение, се
смета: а) самец кој живее, троши и се храни само-
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4)4 од 65 динари, Архангел Михаило од палата
стојно и б) заедница на лица чии членови заедно
на
Доминиканскиот
манастир во Дубровник (XV век);
живеат, се хранат и заеднички ги трошати остваре5) од 100 динари, фигура од барокната фонните приходи. Во членови на домаќинството се
вбројуваат и Лица што не се членови на фамилија, тана во Љубљана (XVIII век);
6) од 150 динари, лик на бискупот Еуфразие,
но работат; се хранат и живеат во иста куќна заедница (куќни помошнички и постојани работници во -,детаљ од мозаикот од базиликата во Пореч, Метра
(VI век).
приватни земјоделски стопанства).
Марките од 25 и 100 динари се трибојни, а дру4. Во спроведувањето на анкетата за личната
гите марки се четирибојни, вклучително златната
потрошувачка учествуваат:
бронза на сите марки.
1) Сојузниот завод за статистика;
На сите марки е отпечатен натписот: „Југосла2) републичките завода за статистика, заводите
вија", и тоа со кирилица на марките од 25, 65 и 150
за статистика на автономните покраини, околиите и
динари, а со латиница на марките од 30, 50 и 100
општините;
динари. Ознаката на вредноста на марката и годи3) инструктори;
ната „1963" се отпечатени во разни агли на марките.
4) анкетари;
Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми
5) контролори.
пошти, а за франкирање поштенски пратки ќе
5. Околиските заводи за статистика ќе им предважат од 29 ноември 1963 година до 28 ноември
ложат на претседателите на околиските и општин1964 година.
ските собранија да именуваат погребан број лица
за извршување на анкетата за личната потрошуБр. 01—3031/1
вачка, и то според упатствата на Сојузниот завод
24 октомври 1963 година
за статистика.
Белград
6. Податоцити добиени со анкетата за личната
потрошувачка ќе служат исклучиво за статистичка
Заедница на Југословенските пошти, телеграфи и
обработка и не смеат да се употребуваат за други
телефони
цели.
Генерален директор,
Анкетарите, контролорите и други лица што
Првослав Васиљевиќ, с. р.
учествуваат во спроведувањето на анкетата, се долж н и ' д а го чуваат како службена тајна сето што ќе
го узнаат при спроведувањето на анкетата.
648.
7. Членовите на домаќинството што ќе бидат анкетирани се должни, во смисла на членот 21 од
Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95
Уредбата за организацијата и работата на Сојуз- точка 4 од Законот за организацијата на Југословенниот завод за статистика, да дадат потполни и ви- ските пошти, телеграфи и телефони (,'Службен
стинити податоци за се што се бара во анкетните лист на ФНРЈ", бр. 50/60 и 16/61), Заедницата на
прашалници.
Југословенските пошти, телеграфи и телефони до8. Упатствата и прашалниците за спроведуванесува
ње на анкетата за личната потрошувачка ќе ги пропише Сојузниот завод за статистика.
РЕШЕНИЕ
9. Трошоците за спроведување на анкетата за
ЗА
ПУШТАЊЕ
ВО
ПРОДАЖБА НА ПЕТТА СЕличната потрошувачка паѓаат на товар на претсметРИЈА ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ВО СПОката на приходите и расходите на Сојузниот завод
МЕН НА ЗАСЛУЖНИ ЛУЃЕ ОД ЈУГОСЛОВЕНза статистика за 1963 година.
СКОТО КУЛТУРНО МИНАТО
10. Ова решение влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
На 10 декември 1963 година ќе се пушти во
продажба серија на пригодни поштенски марки во
Бр. 95-8108/1
спомен на заслужни луѓе од југословенското кул7 ноември 1963 година
турно минато Серијата на овие марки има пет вредБелград
ности, и тоа:
Заменик директор,
1) од 25 динари, со лик на Доситеј Обрадовиќ
И (брахим Латифи^, с. р.
(1742—1811), писател и просветители,
2)^ од 30 динари, со лик на Вук Стефановиќ К а ра џиќ (1787—1864), реформатор на српскиот јазик
647.
и правопис;
3) од 50 динари, со лик на Франц Миклошиќ
Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95
(1813—1891), филолог и славист;
точка 4 од Законот за организацијата на Југосло4) од 65 динари, со лик на Људевит Гај (1809—
венските пошти;, телеграфи и телефони („Службен
1872), книжевно-политички работник;
лист на ФНРЈ", бр. 50/60 и 16/61), Заедницата на
5) од 100 динари, со лик на Петар Петровиќ В е Југословенските пошти, телеграфи и телефони дош т (1813—1851), државник и поет.
несува
Сите марки се во црна боја на тонирана х а р Р Е Ш Е Н И Е
тија во светли нијанси од разни бои, без бел раб.
З А ПУШТАЊЕ ВО П Р О Д А Ж Б А НА ВТОРА СЕНа секоја од овие марки под сликата е вцртан
РИЈА ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ М А Р К И СО м о натписот: Југославија", и тоа со кирилица на мартиви Н А УМЕТНОСТА ВО ЈУГОСЛАВИЈА Н И З ките од 25, 30 и 100 динари, а со латиница на марВЕКОВИ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА РЕПУБЛИКАТА
ките од 50 и 65 динари. На долниот раб од секоја
1963 ГОДИНА
марка е означена вредноста на марката, а над сликата е напишано името на заслужната личност со
По повод Денот на Републиката 1963 година ќе годините на раѓањето и смртта.
се пушти во продажба на 28 ноември 1963 година
Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми
втора серија пригодни поштенски марки со мотиви пошти, а за франкирање поштенски пратки ќе вана уметноста во Југославије низ векови.
ж а т неограничено време.
Серијата на овие марки има шест вредности
со следниве мотиви:
Бр. 01-2603/1
1) од 25 динари, стилизирана релјефна прет13 ноември 1963 година
става на човек на стеќак (камен гроб) од Радимље,
Белград
Херцеговина (XIII до XV век);
Заедница
на Југословенските поттик телеграфи и
2) од 30 динари, детаљ од пластиката на врателефони
тата на катедралата во Сплит (XIII век);
3) од 50 динари, детаљ од фреска во к а в г а т а
Генерален директор,
па црквата во Бер-ам, Истр-а (XV век);
Првослав Васиљевиќ, с. р.
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По извршеното сравнување со изворниот текст
утврдено е дека во текстот на Одлуката за определување височината на надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 42/63, се поткраднала долу
наведената грешка, та се дава
И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ
ЗА ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА
Во точката 1 под 1 под а) алинеја 4 наместо
бројот: „215.000" треба да стои бројот: „205.000".
Од Сојузниот извршен совет, Белград, 26 октомври 1963 година.
По извршеното сравнување со изворниот текст
утврдено е дека во текстот на Упатството за спроведување на Одлуката за определување височината
;
на надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила, објавен во „Службен лист на СФРЈ",
бр. 43/63, се поткраднала долу наведената грешка,
та се дава
И С П Р А В К А
НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА
ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА
Во точката 6 став 1 наместо зборовите: „комуналната банка" треба да стои зборот:^ „банката".
Од Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски,
Белград, 1 ноември 1963 година.

УКАЗИ
Претседателот на Републиката врз основа на
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог
од државниот секретар за надворешни работи, донесува
У К А З
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ и ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА
СФРЈ ВО АВСТРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР
НА СФРЈ ВО АВСТРИЈА
I

Се отповикува
Иво Сарајчиќ од должноста на извонреден и
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Австрија.

;

и

Се назначува
Вјекослав Прпиќ, досегашен ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни
работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Австрија.
III
Државниот секретар за надворешни работи ќе
го изврши овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила веднаш.
У. бр. 29
28 октомври 1963 година
Белград
Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател на Републиката,
Александар Ранковиќ, с. р.
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Претседателот на Републиката врз основа на
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог
од државниот секретар за надворешни работи, донесува
'
У К А З
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА СФРЈ ВО ИСЛАНД И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА СФРЈ ВО ИСЛАНД
I
Се отповикува
Душан Благојевиќ од должноста на извонреден
пратеник и ополномоштен министер на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во
Исланд.
II
Се назначува
Стана Томановиќ, извонреден и ополномоштен
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Норвешка, за' извонреден
пратеник и ополномоштен . министер на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во
Исланд, со седиште во Осло.
III
Државниот секретар за надворешни работи ќе
го изврши овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила веднаш.
У. бр. 30
28 октомври 1963 година
Белград
Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател на Републиката,
Александар Ранковиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА
Врз основа на членот 166 од Законот за јавните
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57),
Сојузниот извршен совет донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ
За
зниот
ковиќ,
школа

помошник на сојузниот секретар во Сојуизвршен совет се назначува др Милан б у началник на катедра на Вишата управна
за внатрешни работи.
Б. бр. 144
6 ноември 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.
Врз основа на членот 166 од Законот за јавните
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57),
Сојузниот извршен совет донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР
ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ
За државен потсекретар во Сојузниот извршен
совет се назначува Анте Новак, порано директор на
Сојузниот завод за статистика.
Б. бр. 141
6 ноември 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.
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Врз основа на членот 166 од Законот за јавните
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 153/57),
Сојузниот извршен совет донесува
ЗА

Р Е Ш Е Н И Е
НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За помошник државен секретар^ за надворешни
работи се назначува Иво СараЈчиќ, амбасадор во
истиот Државен секретаријат.
Б. бр. 140
6 ноември 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.
Врз основа на членот 166 од Законот за јавните
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57),
Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПРАВОСУДСТВО
За помошник секретар во Сојузниот секретаријат за правосудство се назначува Славко Кухар,
советник во истиот секретаријат.
Б. бр. 136
6 ноември 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.
Врз основа на членот 166 од Законот за јавните
службеници (^Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57),
Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК СЕКРЕТАР
ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА
Се разрешува од должноста помошник секретар
во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија
Никола Шушњар, поради одење на друга д о л ж ност во СР Хрватска.
Б. бр. 145
18 ноември 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.
Врз основа на членот 166 од Законот за јавните
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57),
Сојузниот извршен совет донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА
ТРГОВИЈА
За помошник секретар во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија се назначува Маријан

Среда, 20 ноември 1963

Цуцулиќ, досегашен директор на претпријатието
„Катран" во Загреб.
Б бр. 138
6 ноември 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.
Врз основа на членот 166 од Законот за јавните
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57),
Сојузниот извршен совет донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА
За помошник секретар во Сојузниот секретаријат за индустрија се назнач,ува инж. Војислав Б а биќ, директор на Здружението „Прогрес-инвест" во
Белград.
Б бр. 137
6 ноември 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.
Врз основа на членот 166 од Законот за јавните
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57),
Сојузниот извршен совет донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ
ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ
За директор во Сојузниот завод за стопанско
планирање се назначува Милован Марковиќ, досегашен помошник секретар во Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство.
Б. бр. 139
6 ноември 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател 4
Петар Стамболиќ, с. р.

С ОД Р Ж И Н А
Страна
644. Наредба за измена на Наредбата за сметки,те к а ј Службата на општественото книговодство на кои се уплатуваат одделни
видови приходи на буџетите и фондовите
871
645. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за наплата на данокот и на други
приходи при исплатата на сметките на
граѓаните
— — — — — — — — 871
646. Решение за спроведување анкета за личната
потрошувачка
— — — — — 871
647. Решение за пуштање во продажба на
втора серија пригодни поштенски марки
со мотиви на уметноста во Југославија
низ векови по повод Денот на Републиката 1863 година
872
648. Решение за пуштање во продажба на
петта серија пригодни поштенски марки
во спомен на заслужни луѓе од југословенското културно минато — — — — 872
Исправка на Одлуката за определување височината на надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила — — 873
Исправка на Упатството за спроведување на
Одлуката за определување на надоместоците што се плаќаат за друмски моторни
возила — — — — — — — — — 873
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