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Врз основа на членот 49 од Уредбата за книго-
водството на стопанските, организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/55), во врска со чл. 11, 23 и 
46 од Законот за општественото книговодство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 39/62), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1963 ГОДИНА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Стопанските организ-ации, како и установите и 

други организации што вкупниот приход и доход 
го утврдуваат според прописите што важат за сто-
панските организации (во понатамошниот текст: 
стопанските организации), се должни според одред-
бите од оваа уредба и други сојузни прописи да ги 
склучат своите деловни книги според состојбата на 
31 декември 1963 година и да состават завршна 
сметка за таа година. 

Ако стопанската организација има во свој состав 
погонски и деловни единици кои според посебни 
сојузни прописи или правилата на стопанската ор-
ганизација самостојно го утврдуваат доходот и 
плаќаат придонес од доходот, таа е должна, покрај 
завршната сметка за стопанската организација 
како целина што ја составува според ставот 1 од 
овој член, да состави и посебни завршни сметки 
за таквите погонски или деловни единици, како и 
посебна завршна сметка за преостанатиот дел од 
работењето на стопанската организација за чие 
вршење не е организиран погон односно деловна 
единица што самостојно го утврдува доходот. 

Член 2 
Со завршната сметка се искажува состојбата на 

средствата на стопанската организација и состој-
бата на изворите на тие средства на 31 декември 
1963 година. 

Со завршната сметка конечно се утврдуваат 
вкупниот приход и доходот и се распределува дохо-
дот на стопанската организација оств-арен во 1963 
година, и тоа според прописите што важат за таа 
година. 

Член 3 
Стопанска организација што врши повеќе деј-

ности за КОИ е определено различно пресметување 
и плаќање на придонесот од доходот, е должна 
за тие дејности во завршната сметка посебно да го 
утврди вкупниот приход и да изврши расподелба 
на доходот заклучно со придонесот од доходот, ако 
ги користи одесненијата во поглед на плаќањето 
на придонесот од доходот предвидени за тие деј-
ности. 

Член 4 
Состојбата на средствата и состојбата на изво-

рите на тие средства на 31 декември 1963 година 
се утврдува со попис (инвентура). 

Член 5 
Работите што со оваа уредба се ставени so 

делокруг на работничкиот совет односно на управ-
ниот одбор на стопанската организација ги- вршат 
во другите работни организации на кои се однесу-
ваат. оваа уредба и прописите донесени врз основа 
на неа — соодветните органи на управувањето 
според статутот на тие организации. 

II. Составни делови на завршната сметка 
Ч Член 6 

Завршната сметка на стопанската организација 
опфаќа: 

1) биланс; 
2) пресметка на вкупниот приход и доход и 

распределба на доходот; 
3) прилози со кои се објаснуваат одделни по-

зиции на билансот и пресметка на вкупниот приход 
и доход и распределба на доходот; 

4) извештај за работењето; 
5) записник од седницата на која работничкиот 

совет ја разгледувал завршната сметка на стопан-
ската организација и донесол одлука за нејзиното 
усвојување. 

Член 7 
Извештајот за работењето се состои од општ 

дел, посебен дел и заклучок. 
Општиот дел на извештајот за работењето со-

држи општи податоци за стопанската организа-
ција. . 

Посебниот дел на извештајот за работењето 
содржи преглед и анализа на целокупното работење 
на стопанската организација и анализа на постиг-
натите резултати4 во работата. Овој дел на изве-
штајот треба особено да опфати податоци за со-
стојбата и промените во средствата на стопанската 
организација и изворите на тие средства; за 
вложените инвестиции; за извршувањето на сто-
панските планови; за постигнатата продуктивност 
на трудот; за утврдувањето и распределбата на 
вкупниот приход и доход и чистиот приход; за 
остварените лични доходи на работниците, како и 
други податоци од значење за стопанската орга-
низација. 

Заклучокот на извештајот за работењето треба 
да содржи оценка на работењето на стопанската 
организација и мерки преземени со цел за подо-
брување на работата и за отстранување на недоста-
тоците во работата на стопанската организација. 

III. Донесување на завршната сметка 
Член 8 

Предлогот на завршната сметка го составува 
управниот одбор на стопанската организација и му 
го поднесува на работничкиот совет заради разгле-
дување и донесување одлука за усвојувањето на 
завршната сметка. 

Управниот одбор е должен пред поднесувањето 
на завршната сметка до работничкиот совет на во-
обичаен начин да ги запознае членовите на работ-
ната заедница со основните податоци од завршната 
сметка, а особено со податоците за состојбата на 
средствата и за распределбата на доходот односно 
чистиот приход на стопанската организација^ 
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Кон предлогот на завршната сметка управниот 
одбор е должен да му ги достави на работничкиот 
совет и предлозите односно забелешките изнесени 
од страна на членовите на работната заедниц-а. 

Член 9 
Работничкиот совет на стопанската организација 

на посебна седница го разгледува предлогот на за-
вршната сметка, врши потребни исправки и доне-
сува одлука за усвојување на завршната сметка. 

Во записникот од седницата на работничкиот 
совет на која е разгледувана завршната сметка се 
внесуваат предлози и забелешки на одделни чле-
нови на работничкиот совет на завршната сметка, 
како и одлуките на работничкиот совет за исправ-
ките во завршната сметка, 

Работничкиот совет ја усвојува завршната смет-
ка со одлука која се внесува во записникот. 

IV. Доставување на завршната сметка до Службата 
на општественото книговодство 

Член 10 
По усвојувањето на завршната сметка од страна 

на работничкиот совет стопанската организација е 
должна да ја достави завршната сметка до Служ-
бата на општественото книговодство кај која има 
жиро-сметка. 

Погонската или деловната единица од членот 
1 став 2 на оваа уредба ја доставува завршната смет-
ка до Службата на општественото книговодство кај 
која има жиро-сметка. Ако ваква погонска или де-
ловна единица нема посебна жиро-сметка, својата 
завршна сметка таа ја доставува до Службата на 
општественото книговодство кај која има жиро-
сметка стопанската организација во чиј состав е таа 
погонска или деловна единица. 

Член 11 
Стопанските организации ја доставуваат завр-

шната сметка до Службата на општественото кни-
говодство во рок од 7 дена од денот на нејзиното 
одобрување, а најдоцна: 

1) до 31 јануари 1964 година: 
— стопанските организации што обврските спре-

ма општествената заедница ги извршуваат во пау-
шален износ; 

— стопанските организации за проектирање; 
— трговските стопански организации на мало со 

редовна пресметка кои во свој состав имаат помалку 
од три погонски и деловни единици, без оглед дали 
самостојно го утврдуваат доходот и плаќаат при-
донес од доходот, освен стоковните куќи; 

— стопанските организации за застапување 
странски фирми; 

— стопанските организации за унапредување на 
надворешнотрговската размена; 

— стопанските организации за вршење трговски 
услуги; 

— стопанските организации на занаетчиството 
што вршат лични и други услуги со редовна пре-
сметка; 

— научните установи; 
— банките и штедилниците; 
2) до 15 февруари 1964 година — сите други сто-

пански организации. 
Службата на општественото книговодство може 

во исклучително оправдани случаи, на предлог од 
работничкиот совет на стопанската организација, да 
и определи на стопанската организација да ја под-
несе завршната сметка во продолжен рок но најдо-
цна до 1 март 1964 година. 

Член 12 -
Службата на општественото книговодство е дол-

жна на стопанската организација што ќе достави 
уредна заћвршна сметка во смисла на членот 6 од 
оваа уредба, да и издаде потврда за приемот на за-
вршната сметка веднаш, а најдоцна во рок од 3 
дена од денот на приемот на уредната завршна 
сметка. 

'Ако завршната сметка не ги содржи сите делови 
наведени во членот 6 од оваа уредба, ќе се смета 
дека не е поднесена. Службата на општественото 
книговодство е должна веднаш за тоа писмено да ја 
извести стопанската организација, а најдоцна во 
рок од 3 дена од денот на приемот на непотполната 
завршна сметка. 

Член 13 
Стопанската организација може веднаш по усво-

јувањето на завршната сметка од страна на работ-
ничкиот совет, а според важечките прописи, да ги 
користи остварените средства ако на Службата "на 
општественото книговодство и доставила налози за 
распоредот на средствата според својата завршна 
сметка. 

V. Преглед на завршната сметка и донесување на 
решението за завршната сметка 

Член 14 
Службата на општественото книговодство врши 

преглед и контрола на завршната сметка и донесува 
решение за завршната сметка според одредбите од 
Законот за општественото книговодство. 

Ако стопанската организација поднесува, покрај 
завршната сметка за стопанската организација како 
целина, и посебни завршни сметки според членот 1 
став 2 на оваа уредба, Службата на општественото 
книговодство ќе донесе решение само за завршната 
сметка на стопанската организација како целина. 

Во текот на прегледот на завршната сметка на 
стопанската организација Службата на општестве-
ното книговодство може да бара од стопанската ор-
ганизација да ја дополни документацијата и да ги 
отстрани недостатоците во завршната сметка во 
рокот што ќе го определи Службата на општестве-
ното книговодство, а кој не може да биде подолг 
од 30 дена. 

Ако стопанската организација не постапи по 
барањето од ставот 3 на овој член, Службата на 
општественото книговодство со решение ќе ја одбие 
таквата завршна сметка. 

Службата на општественото книговодство со 
свои стручни упатства ќе го пропише начинот, по-
стапката и роковите за преглед и контрола на за-
вршната сметка и за донесување решение за завр-
шната сметка. 

Член 15 
Решението за завршната сметка и се доставува 

на стопанската организација и на општинското со-
брание на чие подрачје е седиштето на стопанската 
организација. 

Член 16 
Исправките во завршната сметка на стопанската 

организација кои со решение ќе ги утврди Служба-
та на општественото книговодство ќе ги изврши 
стопанската организација во своите деловни книги 
во рокот што е определен со тоа решение во смисла 
на членот 44 од Законот за општественото книго-
водство. 

Ако исправките од ставот 1 на овој член по 
оценка на Службата на општественото книговодство 
во незначителна мера го менуваат вкупниот приход 
и доход или неговата распределба, Службата на 
општественото книговодство може да определи со 
решението за завршната сметка стопанската орга-
низација да ги изврши исправките во текуштата 
година. 

VI. Наплатување на обврските и збирна обработка 
на податоците 

Член 17 
Истовремено со доставувањето на завршната 

сметка стопанската организација е должна да и 
поднесе на Службата на општественото книговод-
ство налози за уплата на разликите помеѓу износот 
на обврските спрема буџетите и фондовите утврдени 
во завршната сметка и аконтациите на тие обврски 
уплатени во текот на годината. 
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Член 18 
Ако е со решението за завршната сметка утвр-

дено дека постојат неизмирени обврски спрема бу-
џетите и фондовите, или ако тие се измирени во 
износи поголеми отколку што изнесуваат според 
решението, Службата на општественото книговод-
ство врз основа на решението за завршната сметка 
ќе изврши наплата на неизмирените обврски спрема 
буџетите и фондовите односно враќање на повеќе 
наплатените износи, во рок од 10 дена од денот на 
приемот на решението, по налозите на стопанската 
организација односно по нејзиното барање за вра-
ќање. 

Член 19 
Службата на општественото ^ книговодство е 

должна до 15 април 1964 година да им достави на 
претставничките тела и други соодветни органи на 
општествено-политичките заедници збирни податоци 
од завршните сметки за 1963 година, а до 15 мај 
1964 година економско-фиетансиска анализа на ра-
ботата на стопанските организации за 1963 година. 

VII. Завршна сметка на претпријатијата што про-
изведуваат за определени потреби на Југословен-

ската народна армија 

Член 20 
Претпријатијата што произведуваат за опреде-

лени потреби на Југословенската народна армија ја 
доставуваат завршната сметка до Државниот секре-
таријат за народна одбрана. 

Државниот секретаријат за народна одбрана 
може во исклучително оправдани случаи, на пред-
лог од работничкиот совет на претпријатието, да 
одобри претпријатието да ја поднесе завршната 
сметка и до рокот од членот 11 став 2 на оваа 
уредба. 

Член 21 .. 
Државниот секретаријат за народна одбрана во 

рок од 3 дена од денот на приемот на завршната 
сметка ќе и достави на Народната банка — Воен 
сервис копија од потврдата за приемот на завршна 
сметка, податоци потребни за контрола на наплатата 
на приходите на буџетите и фондовите, како и по-
датоци потребни за збирна обработка. 

Член 22 
Прегледот на завршната сметка на претприја-

тијата од членот 20 на оваа уредба го вршат и ре-
шенијата за завршната сметка ги донесуваат по-
себни органи во состав на Државниот секретаријат 
за народна одбрана. 

Органот од ставот 1 на овој член е должен да 
и го достави решението за завршната сметка не 
Народната банка — Воен сервис. 

VIII. Мерки поради неподнесување на завршната 
сметка и казнени одредби 

Член 23 
На стопанската организација што не ќе ја до-

стави завршната сметка во рокот од членотч 11 на 
оваа уредба или што не ќе достави налози за уплата 
на приходите на буџетите и фондовите според чле-
нот 17 односно 18 на оваа уредба, Службата на оп-
штественото книговодство од првата' наредна испла-
та на пресметаните лични доходи или аконтации 
на личните доходи, па до денот на доставувањето 
на завршната сметка односно налозите за уплата 
ќе и ги исплатува личните доходи во височина на 
гарантираните лични доходи. 

Член 24 
Со парична казна до 2,000,000 динари ќе се казн,и 

за стопански престап стопанската организација ако 
со намера да прибави имотна корист неточно ги 
искаже средствата во усвоената завршна сметка. 

За стопанскиот престап од ставот 1 на овој член 
ќе се казни со парична казна до 100.000 динари и 

раководителот на - стопанската организација, рако-
водителот на сметководството односно друго одго-
ворно лице во стопанската организација. 

Член 25 
Повредата на одредбата од членот И на оваа 

уредба повлекува одговорност за стопанската орга-
низација и одговорното лице во неа според членот 
77 став 1 точка 2 и став 2 од" Законот за општестве-
ното книговодство, а повредата на одредбата од чле-
нот 14 став 3 на оваа уредба повлекува одговор-ност 
за стопанската организација и одговорното лице во 
неа според членот 76 став 1 точка 1 и ставот 2 од 
тој закон. 

Член 2t6 
Директорот или друго одговорно лице во Слу-

жбата на општественото книговодство што не ќе 
поднесе збирни податоци или анализа во смисла на 
членот 19 од оваа уредба, ќе се казни дисциплински. 

Член 27 
Ако во постапката за преглед на завршната 

сметка, за донесување решение за завршната сметка 
или во постапката по повод изјавени правни сред-
ства основано се посомнева дека е извршено кри-
вично дело, стопански престап, прекршок или по-
вреда на работната дисциплина, Службата на оп-
штественото книговодство односно друг орган ќе 
поднесе до надлежниот орган пријава заради пове-
дување постапка против стопанската организација 
односно против одговорното лице во стопанската 
организација. 

IX. Преодни и завршни одредби 

Член 28 
- Стопанските организации нема да составуваат 

периодична пресметка за IV тримесечје на 1963 го-
дина. 

Стопанската организација е должна да ги упла-
ти обврските спрема општествената заедница за IV 
тримесечје на 1963 година во вид на аконтација спо-
ред износите што била должна да ги уплати за прет-
ходниот пресметковен период. 

Член 29 
По исклучок од одредбата на членот 52 на У-

редбата за книговодството на стопанските органи-
зации, нема да се објавува биланс ниту извод од 
извештајот за работењето на стопанската организа-
ција за 1963 година, 

Одредбите од Уредбата за книговодството на 
стопанските организации и од други прописи што 
се во спротивност со одредбите на оваа уредба, нема 
да се применуваат во поглед на завршната сметка" 
за 1963 година. 

Член 30 
Службата на општественото книговодство може 

да им определи посебни рокови за доставување на 
завршната сметка на стопанските организации од 
подрачјето на град Скопје што претрпеле штета 
порадо земјотресот. 

Член 31 
Билансот, пресметката на вкупниот приход и 

доход и расподелбата на доходот, како и прилозите 
со кои се објаснуваат одделни позиции на билансот 
и пресметката на вкупниот приход и доход и ра-
спределбата на доходот, стопанската организација 
ги составува на обрасците и на начинот што ги про-
пишува Сојузниот секретаријат за финансии. 

Со1узниот секретаријат за финансии ќе донесе, 
по потреба, поблиски прописи за тоа што во смисла 
на оваа уредба се смета како стопанска организаци-
ја, установа или друга организација од членот 1 
став 1 на оваа уредба, за составување и поднесува-
ње на завршната сметка од страна на стопанските 
организации што во свој состав имаат погонски или 
деловни единици со самостојна пресметка или што 
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tepnraiT пове-ќе дејности за кои е определено различно 
пресметување и плаќање на придонесот од доходот, 
како и за спроведување на мерките од членот 23 на 
оваа уредба. 

Член 32 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. -п. бр. 208 
30 октомври 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

621. 

Врз основа на членот 3 од Уредбата за данокот 
на промет) „Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/61, 
6/62, 11/62 и 4/63), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА 

ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Тарифата за данокот на промет („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 25/62, 29/62, 31/62, 40/62, 42/62, 
46/62, 51/62, 53/62, 12/63 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 18/63, 20/63, 23/63 и 30/63) во делот II тар. бро-
еви 82, 84 и 85 се бришат. 

Член 2 
Данокот на промет според досегашните тар. 

броеви 84 и 85 од делот II на Тарифата што го 
платиле обврзниците на овој данок од 1 јули 1963 
година до денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба, ќе им се врати на тие обврзници. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Р. п. бр. 209 
30 октомври 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

622. 

Врз основа на членот 123 од Општиот закон за 
организацијата на здравствената служба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 45/60, 9/61 и 22/62), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА З А ИЗНОСИТЕ НА 
ГАРАНТИРАНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД И НА МИНИ-
МАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
и ДРУГИ РАБОТНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 

УСТАНОВИ 

Член 1 
Во Уредбата за износите на гарантираниот ли-

чен доход и на минималниот личен доход на здрав-
ствените и други работници на здравствените уста-
нови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/61 и 22/62) 
во членот 1 точ. 1 до 3 се менуваат и гласат; 

- - 17.600 97 

113 

131". 

Месечно За 1 час 
динари динари 

„1) во стационарните установи 
(општи и специјални болници, 
клиники, природни лекувалишта, 
закрепувалишта и други стацио-
нарни установи) — — 

2) во амбулантно-поликлинич-
кѕите установи (здравствени ста-
ници, здравствени станици во сто-
пански организации, домови на 
здравјето, поликлинички установи 
и други сродни здравствени уста-
нови), медицинските центри, ста-
ниците за брза помош и аптеките 20.600 

3) во диспанзерските, хигиен-
ските, противепидемиските уста-
нови. заводи и институти — — 23.800 

Член 2 
Во членот 8 ставот 1 се менува и гласи: 
„Минималниот личен доход на здравствените 

и други работници на здравствените установи из-
несува за еден работник бруто 12.700 динари ме-
сечно односно 70 динари за 1 час." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 210 
30 октомври 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

623. 

Врз основа на членот 14 став 1 од Законот за 
данокот на личниот приход на граѓаните („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 24/60), членот 198 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), членот 79 од Уред-
бата за данокот на доход („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 22/61, 53/61, 30/62 и 42/62) и 'членот 13 
од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/61, 30/62 и 53/62), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА З А 
НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ 
ш т о г и ОСТВАРУВААТ ГРАЃАНИ ОД Д Р -
Ж А В Н И ОРГАНИ И ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ 

ЛИЦА 

1. Во Одлуката за начинот на исплатување на 
приходите што ги остваруваат граѓани од државни 
органи и општествени правни лица („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 23/62) точ. 4 и 5 се менуваат и 
гласат: 

„4. Граѓаните кои според одредбиве од оваа 
одлука имаат жиро-сметка кај комунална банка 
можат од расположивите средства од својата жиро-
сметка да вршат плаќање во внатрешниот платен 
промет, користејќи ги соодветните инструменти со 
кои се врши платниот промет. 

,Корисниците на општствсинот имот што имаат 
жиро-сметка кај Службата на општественото кни-
говодство се должни во внатрешниот платен про-
мет да ги примаат банчините чекови за чија испла-
та гарантира комуналната банка. 
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Во работењето со банчините чекови во смисла 
на ст. 1 и 2 на оваа точка, не се наплатуваат надо-
местоци за извршените услуги предвидени за ра-
ботите на платниот промет со Тарифата на макси-
малните провизии и надоместоци за услугите во 
вршењето на кредитните и други банкарски ра-
боти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/61, 16/62. 
28/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 30/63). 

,По сите налози со кои се вршат уплати (до-
знаки) на жиро-сметките на граѓаните, како и по сите 
налози со кои граѓаните располагаат со средствата 
од својата жиро-сметка, комуналните банки нема 
да наплатуваат од граѓаните-иматели на жиро-
сметка надоместоци според тарифата од ставот 3 
на оваа точка за услугите извршени по тие налози. 

5. Со парична казна до 100.000 динари ќе се 
казни за прекршок граѓанин кој на исплатниот 
документ или на посебното писмено даде неточна 
изјава (точка 3 ст. 2 и 3)." 

2. Во точката 7 на крајот на ставот 1 се дода-
ваат зборовите: „или што на граѓанин непосредно 
ќе му исплати приход кој може да се исплати 
само преку жиро-сметка". 

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

Р. п. бр. 211 
30 октомври 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

624. 

Врз основа на чл. 14, 15, 17 и 32 од Законот за 
кредитните и други банкарски работи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ Н А О Д Л У К А Т А З А 
Д А В А Њ Е П О Т Р О Ш У В А Ч К И КРЕДИТИ Н А ГРА-
ЃАНИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО Н А ГРАД СКОПЈЕ 
ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ПОРАДИ ЗЕМЈОТРЕСОТ 

1. Во Одлуката за давање потрошувачки кредити 
на граѓаните од подрачјето на град Скопје што прег 
трпеле штета поради земјотресот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/63) по точката 6 се додава нова 
точка 6а, која гласи: 

„6а. Потрошувачки кредити според Оваа одлука 
'можат да им се даваат и за набавка на патнички 
автомобили на оние граѓани од град Скопје кои со 
потврдата од точката 1 став 2 на оваа одлука ќе 
докажат дека патничкиот автомобил им е уништен 
или битно оштетен." 

2. Точката 7 се менува и гласи: 
„7. Потрошувачките кредити според одредбите 

од оваа одлука можат, покрај Банката, да им ги 
даваат и други комунални банки на лицата што 
престанале да бидат граѓани на град Скопје пред 
26 јули 1963 година а претрпеле поради земјотресот 
штета на предметите што им останале во Скопје. 
Овие лица се должни кон барањето за кредит да 
приложат, покрај потврдата од точката 1 став 2 на 
оваа одлука, и доказ за датумот кога престанале да 
бидат граѓани на град Скопје. 

Потрошувачките кредити според одредбите од 
оваа одлука можат да им ги даваат другите кому-
нални банки и на лицата што по земјотресот пре-
станале да бидат граѓани на град Скопје, ако овие 
лица кон барањето за кредит, покрај потврдата од 
точката 1 став 2 на оваа одлука, приложат и по-
тврда од работната организација во која биле запо-
слени на денот на земјотресот дека е согласна со 
промената на нивното место на престојот. Оваа по-
тврда не се должни да ја приложат пензионерите 
и инвалидите," 

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

Р. п. бр. 215 
30 октомври 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

625. 

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 донесува 

О Д Л У К А 
З А ДОПОЛНЕНИЕ Н А О Д Л У К А Т А З А Д А В А Њ Е 
РЕГРЕС З А ПРОДАДЕНИТЕ И И С П О Р А Ч А Н И К О -
Л И Ч И Н И Н А ОГРЕВНИ М А Т Е Р И Ј А Л И З А П О -

ТРЕБИТЕ Н А Ш И Р О К А Т А П О Т Р О Ш У В А Ч К А 

1. Во Одлуката за давање регрес за продадените 
и испорачани количини на огревни материјали за 
потребите на широката потрошувачка („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 30/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/63) во точката 1 став 1 под 1 по збо-
ровите: „30 септември" се става запирка и се до-
даваат зборовите: „а за потребите на широката по-
трошувачка на град Скопје по исклучок во 1963. го-
дина до 31 декември", 

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

Р. п. бр. 213 
30 октомври 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

626. 

Врз основа на чл. 14 и 15 од Законот за кре-
дитните и други банкарски работи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
З А И З М Е Н А НА О Д Л У К А Т А З А ИНТЕРЕСНАТА 
НОРМА ПО К О Ј А СЕ П Л А Ќ А ИНТЕРЕСОТ НА 
КРЕДИТИТЕ З А З А Л И Х И Т Е Н А ПЧЕНИЦА Н А Д 

М И Н И М А Л Н И Т Е З А Л И Х И 

1. Во Одлуката за интересната норма по која 
се плаќа интересот на кредитите за залихите на 
пченица над минималните залихи (,.Службен лист 
на СФРЈ", бр, 28/63) во точката 1 зборот: „кому-
налните" се заменува со зборот: „деловните". 

2 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр 212 
- 30 октомври 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ , с. р. 
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627. 

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 донесува 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНА Н А О Д Л У К А Т А З А НАДОМЕСТОК 
Н А НЕГАТИВНАТА Р А З Л И К А З А У В Е З Е Н А Т А 
К О Н Ц Е Н Т Р И Р А Н А Х Р А Н А З А Д О Б И Т О К З А П О -
ТРЕБИТЕ Н А ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 1963 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за надоместок на негативната 
разлика за увезената концентрирана храна за до-
биток за потребите на земјоделството во 1963 годи-
на („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62 и 12/63) во 
точката 2 став 1 на обете места зборовите' „Југо-
словенската земјоделска банка" сз заменуваат со збо-
ровите: „Службата на општественото книговодство'4. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето 'во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 214 
30 октомври 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

628. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

ЗА ПИВО 
1. Во југословенскиот стандард Пиво — JUS Е. 

М2.050, што е донесен со Решението за југословен-
скиот стандард за пиво („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/59 и 27/62) точ. 1 до 4, освен точ. 4.3 (Биолошка 
и колоидна постојаност пива) до 4.322, точката 5, 
точката 6.211 и точ. 7 до 9 се бришат. 

2. Измената на југословенскиот стандард од точ-
ката 1 на ова решение влегува во сила на 14 ноември 
1963 година. 

Бр. 09-7118 
1 ноември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација,^ 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

629. 

Врз основа на точката III од Одлуката за опре-
делување највисоки продажни цени за производите 
на црната металургија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/63), Сојузниот завод за цени донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА Н А Т А Р И Ф А Т А 

НА ДОПЛАТОЦМТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА 
ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА 

1. Во Тарифата на доплатените за производите 
на црната металургија која е отпечатена како До-
даток на „Службен лист на СФРЈ, бр. 24/63 и е 
соста.вен дел од Решението за Тарифата на допла-
тоците за производите на црната металургија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 24/63) во одделот „Желез-
нички шини (JUS С.К1.021) на страна 4 текстот на 
групите „Доплаци за димензије" и „Доплаци за веће 
и мање дужиџе од нормалних" се менува и гласи: 

„ЖЕЛЕЗНИЧКЕ v ШИНЕ (JUS С.К1.021) 
Доплаци за димензије Дин/t 
за железничке шине тежине 

20 — 30 k g / m — — — — — 5.000 
за железничке шине тежине 

40 — 50 kg/m — — — — — — 
за железничке шине тежине 

50 kg/m и више — — — — — по споразуму 

Доплати за веће и мање дужине од нормалних 
За железничке шине нормалних дужина не на-

плаћују се доплаци за фиксне дужине и други 
доплаци у вези са дужинама. 

Нормалним дужинама сматрају се: 
железничке шине тежине 

20 до 30 kg/m — — — — — — 15 метара 
железничке шине тежине 

40 kg/m и више — — — — — 22,5 метара 
За железничке шине у већим или мањим ду-

жинама од нормалних, ако није уговорена посебна 
толерантна за дужину, доплаци износе: 

За шине тежине 20 — 30 kg/m, дужине Дин/t 
15 метара — 
испод и изнад 15 метара по споразуму 
За шине тежине 40 kg/m и више, дужине: 

Дин/t 
22,5 метара — 
испод и изнад 22,5 метара по споразуму 

' За остале врсте железничких шина које југо-
словенски стандард не предвиђа, висина доплатака 
утврђује се уговором закљученим између произво-
ђача и поручиоца." 

2. Во одделот „Профилисани челици (JUS С ВЗ. 
101—141) — (фазонски и носачи)" во групата „Допла-
ци за димензије" на крај от од подгрупата „Посебни 
профили" на страна 6 се додава следниот текст: „За 
друге врсте посебних профила доплаци за димен-
зије утврђују се уговором закљученим између про-
извођача и поручиоца." 

3. Во одделот „Вучена жица (JUS С.В6.010)", 
текстот на групата „Доплаци за димензије" на стра-
на 30 се менува и гласи: 

„Доплаци за димензије 
Вучена жица округла — тврда и жарена жица 
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1.4 240.000 250.000 8 42.000 50.000 
1.5 225.000 235.000 9 38.000 45-000 
1.6 210.000 220 000 IO 34.000 40.000 
1-7 185.000 196.000 l i 30.000 35.000 
1.8 158.000 166.000 12 26.000 32 000 
2.0 145.000 156.000 13 22.000 26.000 
2.2 136.000 146.000 14 20.000 23-000 
2.4 127.000 137 000 15 18.000 20.000 
2.6 119.000 129.000 16 16.000 18.000 
2-8 1 1 1 . 0 0 0 121.000 18 15.000 17.000 
3.1 104.000 114.000 20 14.000 15.000 
3.4 97.000 107.000 22 ' '13.000 14.000 
3.7 97.000 107.000 25 12.000 13-000 
4.0 83.000 93.000 28 11.500 12.500 
4.5 76 ODO 88.000 31 11 .000 12.000 
50 69.000 79.000 34 10.500 11.500 
5.5 62.000 72.000 38 10.000 11 .000 

6 .0 56.000 65.000 42—45 9.500 10.500 
6.5 51.000 60.000 46—60 9.000 10.000 
7.0 46.000 55.000 61 и 

више 
10.000 11 .000 
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Вучена жица округла — поцинкована 

Бр
ој

 

За
 

кв
ал

ит
ет

 
Č

. 
01

45
 

св
ет

ло
-т

вр
да

 
Д

ин
/t 

-

За
 о

ст
ал

е 
кв

ал
ит

ет
е 

св
ет

ло
-т

вр
да

 
Д

ин
 fr

 

Бр
о 

За
 

кв
ал

ит
ет

 
Č

. 
01

45
 

св
ет

ло
-т

вр
да

 
Д

ин
/t 

За
 о

ст
ал

е 
кв

ал
ит

ет
е 

св
ет

ло
-т

вр
да

 
Д

ин
/t 

1.4 520.000 540.000 8 110.000 135.000 
1.5 480.000 505.000 9 100.000 130.000 
1-6 460.000 465.000 IO 90.000 120.000 
1.7 420.000 430.000 l i 80.000 110.000 
1.8 380.000 400.000 12 70.000 106.000 
2.0 350.000 365.000 13 68.000 100-000 
2.2 325.000 345.000 14 63.000 96.000 
2.4 305.000 320.000 15 . 59.000 92.000 
2-6 277.000 300.000 16 53.000 85.000' 
2.8 255.000 280 000 18 47.000 79.000 
3.1 230.000 260.000 20 44.000 74.000 
3.4 . 213.000 240.000 22 40.000 69-000 
3.7 203.000 220.000 25 37.000 64.000 
4.0 180.000 210.000 28 36.000 61.000 
45 170.000 195.000 31 34.000 58.000 
5.0 160.000 180.000 34 32.000 57.000 
5.5 150.000 175.000 38 31.000 56.000 
6.0 140.000 170.000 42—45 30.000 55 000 
6.5 130.000 160 000 46—60 29.000 54.000 
7.0 120.000 155.000 61 и 

више 
. 31.000 52.000 

За међудимензије код напред наведене вучене 
жице наплаћују се доплаци одређени за најближе 
тање димензије. 

Н а п о м е н а : Број означава пречник жице дат 
у десетим деловима милиметра." 

4. Ова решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 89/1 
31 октомври 1963 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за цени, 

Душан Вуковић, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за опре-
делување височината на надоместоците што се пла-
ќаат за друмски моторни возила, објавен во „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 42/63, се поткраднале 
следниве грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАВА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛА-

ЌААТ ЗА ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

Во точката 5 под 4) наместо зборовите: „инва-
лидност или кај кои постои инвалидност која" 
треба да стојат зборовите: „телесно оштетување 
или кај кои постои телесно оштетување кое". 

Во точката 5 под 5) наместо зборот: „инвалид-
ност" треба да стојат зборовите: „телесно оштету-
вање". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 25 октом-
ври 1963 година. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на пред-
лог од државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИ-
ОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ДАХОМЕЈ 

I 
Се отповикува 
Звонко Перишиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република Да-
хомеј. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 26 
17 октомври 1963 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател на Републиката, 

Александар Ранковиќ, с. р. 

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на пред-
лог од државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

УКАЗ 
З А ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ и ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО АРГЕНТИНА И З А НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АРГЕНТИНА 

I 
Се отповикува 
Лазар Латиновиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Аргентина. 

II 
Се назначува 
Павле Бојц, досегашен ополномоштен министер 

во Државниот секретаријат за надворешни работи, 
за извонреден и ополномоштен амбасадор на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
Аргентина. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У.' бр. 27 
19 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 на пред-
лог од државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
З А отповик ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИ-
ОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПАРАГВАЈ И З А Н А З -
НАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛ-
НОМОШТЕН МИНИСТЕР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ПАРАГВАЈ 

I 
Се отповикува 
Лазар Латиновиќ од должноста на извонреден 

пратеник и ополномоштен министер на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во Па-
рагвај. 

II 
Се назначува 
Павле Бојц, досегашен ополномоштен министер 

во Државниот секретаријат за надворешни работи, 
за извонреден пратеник и ополномоштен министер 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во Парагвај. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 28 
19 октомври 1963 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател на Републиката, 

Александар Ранковиќ, с. р. 

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од 'Уставот, а на пред-
лог од државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИ-
ОТ и ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТОГО 

I 
Се отповикува 
Звонко Перишиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Того. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 31 
23 октомври 1963 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател на Републиката, 

Александар Ранковиќ, с. р. 

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на пред-
лог од државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 
ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО КУВАЈТ 

I 
Се назначува 
Радомир Радовиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Либан, за извонреден пратеник 
и ополномоштен министер на Социј.алистичка Феде-
ративна Република Југославија во Кувајт, со седи-
ште во Веј рут. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
Ш 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 32 
23 октомври 1963 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател на Републиката, 
' Александар Ранковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

620. Уредба за завршната сметка на стопан-
ските организации за 1963 година — — 851 

621. Уредба за измени на Тарифата за дано-
кот на промет - — — — — — — 854 

622. Уредба за измени на Уредбата за изно^ 
сите на гарантираниот личен доход и на 
минималниот личен доход 'на здравстве-
ните'и други работници на здравствените 
установи — — — — — — — — 854 

623. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за начинот на исплатување на при-
ходите што ги остваруваат граѓани од 
државни органи и општествени правни 
лица — — — — — — — — — 854 

624. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за давање потрошувачки кредити на 
граѓаните од подрачјето на град Скопје 
што претрпеле штета поради земјотресот 855 

625. Одлука за дополнение на Одлуката за 
давање регрес за продадените и испора-
чани количини на огревни материјали за 
потребите на широката потрошувачка — 855 

626 Одлука за измена на Одлуката за инте-
ресната норма по КОЈ а се плаќа интересот 
на кредитите за залихите на пченица над 
минималните залихи — — — — — 855 

627. Одлука за измена на Одлуката за надо-
месток на негативната разлика за увезе-
ната концентрирана храна за добиток за 
потребите на земјоделството во 1963 година 856 

628. Решение за измена на југословенскиот 
стандард за ПИЕО — — — — —- — 856 

629. Решение за измени и дополненија на . а -
рифата на доплатоците за производите на 
црната металургија — — — — — — 856 

Исправка на Одлуката за определување ви-
сочината на надоместоците што се пла-
ќаат за друмски моторни возила — — 857 
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