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НИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за сојузниот буџет за 

1966 година, што го усвои Сојузната скупштина па 
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година и на седницата на Организационо-политич-
киот собор од 29 декември 1965 година. 
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30 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 
Член 1 

Сојузниот буџет за 1966 година содржи: 
приходи од Динари 867.700,000.000 
распоредени приходи од Динари 856.159,000.000 
нераспоредени приходи од Динари 11.541,000.000 

Член 2 
Сојузните органи и другите корисници на сред-

ствата од сојузниот буџет се должни извршувањето 
на работите и- задачите од својот делокруг да го 
организираат во границите на средствата што со 
овој буџет им се одобрени, раководејќи се од наче-
лото за рационалност и штедење при користење на 
одобрените средства. 

Сојузните органи не можат да преземаат обвр-
ски со кои би се товареле средствата на сојузниот 
буџет над износите утврдени за 1966 година, ниту да 
создаваат обврски за сојузниот буџет за наредните 
години, ако такви обврски не се утврдени со сојузен 
закон или друг акт на Сојузната скупштина односно 
акт на Сојузниот извршен совет. 

Член 3 
Средствата за вршење редовната дејност на со-

јузните органи можат да се зголемуваат само ако 
на сојузните органи им бидат изменети задачите или 
им бидат доделени нови задачи или им бидат изме-
нети условите на работата, што бараат зголемување 
бројот на работниците или зголемување на матери-
јалните трошоци. 

За зголемување на средствата на сојузните ор-
гани, во смисла на ставот 1 од овој член, одлучува 
Сојузниот извршен совет, и тоа врз основа на ба-
рање и поднесена документација за видот, сложеа 

носта и обемот на задачите односно за изменетите 
услови на работата. 

Зголемувањето на средствата во смисла на ста-
вот 1 од овој член, ќе се врши од буџетската ре-
зерва. 

Член 4 
Средствата за вршење редовната дејност на 

сојузните органи можат да се намалуваат само ако 
на сојузните органи им бидат намалени задачите или 
им бидат изменети условите на работата, што бараат 
намалување бројот на работниците или намалување 
на материјалните трошоци. 

Ако врз основа на сојузните прописи се прене-
суваат задачи од еден сојузен орган врз друг, се 
пренесуваат и соодветните средства. 

Износот за кој средствата за вршење редовната 
дејност на сојузен орган се намалени во смисла на 
ставот 1 од овој член, ако тој износ не се пренесе 
врз друг сојузен орган во смисла на ставот 2 од овој 
член, се пренесува во- буџетската резерва. 

За намалување средствата на сојузен орган во 
смисла на ставот 1 односно за пренесување сред-
ствата од еден сојузен орган врз друг во смисла на 
ставот 2 од овој член, одлучува Сојузниот извршен 
совет, на предлог од Секретаријатот за сојузен бу-
џет и општи работи, по претходно прибавено ми-
слење од органот на кој му се намалуваат сред-
ствата односно органот од кој се пренесуваат сред-
ствата и органот врз кој се пренесуваат средствата. 

Член 5 
Средствата што им се обезбедени на сојузните 

органи за посебни намени; можат да се користат 
само за потребите за кои се обезбедени тие средства. 

Средствата распоредени за посебни намени во 
определени износи, се користат врз основа на прет-
сметката што ја донесува старешината на органот, 
ако со овој закон не е определено поинаку. 

Средствата распоредени за определени задачи, 
што органите не ги извршуваат непосредно, ќе се 
користат врз основа на програмите и писмените до-
говори што врз основа на тие програми со соодвет-
ните организации ќе ги склучат сојузните органи 
— носители на тие средства. 

Член 6 
На сојузните органи кои со рационално кори-

стење на средствата за посебни намени што имаат 
карактер на материјални и функционални расходи 
ќе остварат заштеди, може да им се одобри дел од 
тие средства да користат за лични доходи, за на-
бавка на опрема и за станбена изградба. 

Учеството на органите во заштедите од ставот 
1 на овој член се утврдува со завршната сметка на 
сојузниот буџет. 

Член 7 
Ако во текот на извршувањето на буџетот се 

утврди дека средствата распоредени за посебни 
намени нема да бидат во целина или делумно по-
трошени, Сојузниот извршен совет може средства-
та што не ќе бидат потрошени да ги пренесе во 
буџетската резерва. 

Член 8 
Ако сојузен орган на управата добие статус на 

установа, Сојузниот извршен совет ќе одлучи дали 
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средствата распоредени со сојузниот буџет за рабо-
та на тој орган ќе се користат за финансирање на 
определените задачи од програмата на установата. 

Ако Сојузниот извршен совет не одлучи сред-
ствата распоредени за работа на укинатиот сојузен 
орган да се користат за финансирање на определе-
ните задачи од програмата -на установата, тие сред-
ства се пренесуваат во буџетската резерва. 

Член 9 
Средствата предвидени во буџетот како помош 

од општествената заедница за извршување на опре-
делени задачи на општествено-политички органи-
зации и здруженија, ќе ги доделува Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 10 
-Приходите што сојузните органи ги остваруваат 

со вршење технички, сметководствени, администра-
тивни и слични услуги на органите и работните и 
други организации ќе се користат како средства за 
вршење на редовната дејност или за посебни наме-
ни, под условите и на начинот што ќе ги пропише 
Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот извршен совет може на сојузните ор-
гани да им одобри користење на средствата што ќе 
ги остварат со вршење и други услуги и да им ги 
определи условите и начинот на нивното користење. 

Приходите со кои сојузните органи врз основа 
на посебни прописи располагаат преку посебни 
сметки, и понатаму ќе се користат преку посебните 
сметки за целите и на начинот што се утврдени со 
тие прописи, а според програмата за користење на 
средствата што ја одобрува Созу:зниот извршен 
совет. 

Член 11 
Средствата за потребите од членот 84 став 2 на 

Основниот закон за самоуправувањето на работни-
те луѓе и за средствата за работа на органите на 
внатрешните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
51/65) им се обезбедени на органите на внатрешни-
те работи во републиката во рамките на средства-
та што на потесните општествено-политички заед-
ници им припаѓаат од средствата на федерацијата 
за финансирање на општествените потреби на нив-
ната територија. 

Член 12 
Носителите на средствата распоредени во буџе-

тот за интервениции во стопанството, за научно-
истражувачки дејности и за унапредување на сто-
панските области ќе му поднесуваат на Сојузниот 
извршен совет, на негово барање, извештај за по-
трошокот на средствата и за постигнатите резултати. 

Член 13 
Средствата предвидени со буџетот за интервен-

ции во стопанството, се користат според прописите 
што ги донесува Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот извршен совет може со прописите од 
ставот 1 на овој член да ги овласти носителите на 
тие средства да ги утврдуваат, во спогодба со соју-
зниот секретар за финансии, поблиските услови и 
начинот за користење на тие средства. 

Член 14 
Средствата распоредени за потребите во обла-

ста на нуклеарната енергија, за геолошко-рударски 
истражувачки работи, за унапредување на земјо-
делството и шумарството и за водостопанството, се 
користат врз основа на програмите кои, на предлог 
од носителот на средствата, ги донесува Сојузниот 
извршен совет. 

Се овластуваат носителите на средствата зара-
ди извршување на програмите од ставот 1 на овој 
член да ги утврдуваат, во спогодба со сојузниот се-
кретар за финансии, поблиските услови и начинот 
за користење на тие средства. 

До донесувањето на програмите, а најдоцна до 
31 март 1966 година, од средствата од ставот ,1 на 
овој член може да се врши привремено финанси-
рање врз основа на решение од носителот на сред-
ствата, донесено во спогодба со сојузниот секретар 
за финансии. 

. Член 15 
Обврските настанати во 1965 година според про-

писите за регресите и премиите, а ненамирени до 
крајот на 1965 година, можат до 31 март 1966 го-
дина да се исплатуваат на товар на средствата од 
сојузниот буџет за 1966 година распоредени за исти 
намени, ако со тие прописи не се определени дру-
ги рокови. 

По исклучок, на корисниците на регресите и 
премиите во областа на земјоделството можат об-
врските настанати во 1965 година да им се испла-
туваат до 30 jymj, 1966 година, ако со прописите за 
регресите и премиите во областа на земјоделството 
не се определени други рокови. 

Член 16 
Средствата предвидени со сојузниот буџет за 

1965 година за инвестиции, што не се потрошени 
до крајот на 1965 година и средствата одобрени за 
таа цел во текот на 1965 година од буџетската ре-
зерва, ќе се користат за истите цел^ до конечно 
извршување на програмите за кои биле наменети 
односно до роковите што за одделните од тие наме-
ни ќе ги определи Сојузниот извршен совет, 

Одредбата на ставот 1 од овој член ќе се при-
менува и во поглед на средствата што во буџетите 
од поранешните години биле распоредени за инве-
стиции, а не се потрошени до крајот на 1965 година. 

Средствата распоредени во сојузниот буџет за 
1966 година за инвестиции, ќе се користат за исти-
те цели и по 31 декември 1966 година, ако до тој 
рок не бидат потрошени. 

Член 17 
Средствата предвидени со сојузниот буџет за 

1965 година — за научноистражувачки дејности во 
областа на нуклеарната енергија (позиција 353), за 
геолошко-рударски истражувачки работи (позиција 
397), за унапредување на водостопанството (пози-
ција 234) и за унапредување на земјоделството и 
шумарството (позиција 235), што не се потрошени 
до крајот на 1965 година, се пренесуваат во 1966 го-
дина, и можат да се користат за намените предви-
дени со програмите донесени врз основа на одред-
бата на членот 17 став 1 од Законот за сојузниот 
буџет за 1965 година („Службен лист СФРЈ", бр. 
5/65 и 51/65). 

Средствата предвидени со сојузниот буџет за 
1966 година за намените од ставот 1 на овој член, 
а кои не ќе бидат потрошени до крајот на 1966 го-
дина, се пренесуваат во 1967 година и можат да се 
користат за намените предвидени со програмите 
донесени врз основа на членот 14 став 1 од овој 
закон. 

Потрошокот на тие средства посебно ќе се ис-
каже во завршната сметка на сојузниот буџет за 
годината во која се пренесени средствата, 

Член 18 
Средствата доделени на сојузниот буџет за 1965 

година од стопанските резерви на федерацијата за 
давање регреси на претпријатијата за производство 
на феро-легури, карбиди и абразиви, можат да се 
користат до 31 март 1966 година за намирување на 
обврските настанати до крајот на 1965 година. 

Член 19 
Заради обезбедување дополнителни средства 

на републиките и Автономната Покраина Косово 
и Метохија по пат на зголемено учество во прихо-
дот на сојузниот буџет од сојузниот данок на промет 
на стоки на мало што ќе биде остварен на тери-
торијата на тие општествено-политички заедници, 
Сојузниот извршен совет во текот на 1966 година 
ќе и поднесе на Сојузната скупштина предлог за 
височината на тоа учество, како и за начинот за 
остварување на дополнителните средства од тоа 
учество. 

Член 20 
Прегледот на приходите на сојузниот буџет за 

1966 година и нивниот распоред по основни намени 
се наоѓа во Билансот на приходите и општиот рас-
поред на приходите на сојузниот буџет за 1966 го-
дина, кој гласи: 
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Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИТЕ И ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 

ГОДИНА 

Класификациони 
број - И з н о с 
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ат

а 
на

 
пр

их
од
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на
 п

от
-

ф 
о р

уд
а-
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 н
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пр

их
од

и П Р И Х О Д И на потфор-
мата на 
приходи 

на формата 
на приходи 

1 2 3 4 5 

11 

22 

Вид 1. Придонеси 
Придонес од личниот доход од ра-
ботен однос 
Придонес од личниот доход од 
земјоделска дејност 
Вкупно видот 1. Придонеси 

114.900,000.000 

14.100,000.000 
129.000,000.000 

21 
211 
212 

Вид 2. Даноци 
Данок на промет 
данок на промет на стоки на мало 
данок, на надоместоци за услуги 
Вкупно видот 2. Даноци 

400.000,000.000 
68.000,000.000 468.000,000.000 

468.000,000.000 

34 
35 
36 

Вид 3. Такси 
Конзуларни такси 
Царински такси 
Такси на странски друмски возила 
Вкупно видот 3. Такси 

2.200,000.000 
950,000.000 
650,000.000 

3.800,000.000 

41 
Вид 4. Царини 

Царини 
Вкупно видот 4. Царини 

173.000,000.000 
173.000,000.000 

54 

Вид 5. Приходи според посебни 
сојузни прописи 

Динарска противвредност на делот 
од странски средства 
Вкупно видот 5, Приходи според 
посебни сојузни прописи 

82.900,000.000 

82.900,000.000 

61 
62 4 

Вид 6. Приходи на сојузните ор-
гани и други разни при-
ходи 

Приходи на сојузните органи 
Други приходи 
Вкупно видот 6. Приходи на со-
јузните органи и други разни при-
ходи 

1.000,000.000 
10.000,000.000 

11.000,000.000 

Вкупни приходи на сојузниот бу-
џет за распоред (Видови 1 до 6) 867.700,000.000 

Класификационен 
број И з н о с 

на распо. 
редната 
група 

на распо-
редната 

подгрупа 

Општ распоред на приходите 1 на распоредната подгрупа на распоредната група 

1 2 3 4 5 

01—2 

01—2—2 

Основна намена 01 — дејност на 
училишта 
Средства распоредени во определен 
износ: 
За посебни намени 
Вкупно основната намена 01 

200,700.000 200,700.000 
200,700.000 

02—2 

02—2—2 

Основна намена 02 — научна и 
културно-просветна дејност 
Средства распоредени во опреде-
лен износ: 
За посебни намени 
Вкупно основната намена 02 

2.802,300.000 2.802,300.000 ' 
2.802,300.000 

03—2 

03—2—2 

Основна намена 03 — социјални 
грижи 
Средства распоредени во опреде-
лен износ: 
За посебни намени , "" 
Вкупно основната намена 03 

43.997,000.000 43.997,000.000 
43.997,000.000 
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Основна намена 04 - здравствена 
заштита 

04—2 Средства распоредени во опреде-
лен износ: 

04—2—2 За посебни 'намени 7.463,000.000 7.463,000.000 
Вкупно основната намена 04 7.463,000.000 

Основна намена 06 — работа на 
државните органи 

06—2 Средства распоредени во опреде-
лен износ: 

06-12—1 За редовната дејност 41.136,378.000 
06—2—2 За посебни намени 8.935,622.000 50.072,000.000 

Вкупно основната намена 06 50.072,000.000 

Основна намена 07 — народна од-
4 брана 

07—2 Средства распоредени во опреде-
лен износ: 507.000,000.000 
Вкупно основната намена 07 ' 507.000,000.000 

Основна намена 09 — општи до-
полнителни средства' за потесните 
општествено-политички заедници 

09—2 Средства распоредени во опреде-
лен износ: ' 77.344,000.000 
Вкупно основната намена 09 77.344,000.000 

Основна намена 10 — наменски до-
полнителни средства за потесните 
општествено-политички заедници, 
органи и организации 

10—2 Средства распоредени во опреде-
лен износ: 8.000,000.000 
Вкупно основната намена 10 8.000,000.000 

Основна намена 12 — дејност на 
општествено-политички организа-
ции и здруженија 

12—2 Средства распоредени во опреде-
лен износ: 2.500,000.000 
Вкупно основната намена 12 , 2.500,000.000 

Основна намена 13 — нестопански 
инвестиции 

13—2 Средства распоредени во опреде-
леа износ: - 5,260.000.000 
Вкупно основната намена 13 5,260.000.000 

Основна намена 14 — интерве!ции 
во стопанството 

14—2 Средства распоредени во опреде-
лен износ: 103.000,000.000 
Вкупно основната намена 14 , 103.000,000.000 

Основна намена 16 — буџетски об-
врски 

16—2 Средства распоредени во опреде- ^ 
лен износ: 16.700,000.000 
Вкупно основната намена 16 16.700,000.000 
Основна намена 18 нераспоре-
дени приходи 

18—2 Средства распоредени во опреде-
лен износ: 11.541,000.000 
Вкупно основната намена 18 11.541,000.000 

Основна намена 19 — посебни на- 4 
мени според сојузниот буџет 

19—2 Средства распоредени во опреде-
лен износ: 31.820,000.000 
Вкупно основната намена 19 31.820,000.000 

Вкупно распоредени и нераспоре-
дени приходи (основни намени 
01—19) 867.700,000.000 
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П. ПОСЕБЕН ДЕЛ 
Член 21 . 

Распоредот на приходите на сојузниот буџет за 
1966 година во износ од 867.700,000.000 динари по но-
си,тели, корисници и поблиски намени, во рамките 
на општиот распоред на приходите од членот 20 на 
овој закон, извршен е во посебниот дел на сојузниот 
буџет за 1966 година, кој е отпечатен во Додатокот 
на „Службен лист на СФРЈ",' бр. 57/65 и е составен 
дел од овој закон. 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 22 

Овој закон влегува во 'сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1966 година. 

929. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за Југословенската народна армија, што 
го усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 29 декември 1965 година. 

П. Р. бр. 388 
30 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Член 1 
Во Законот за Југословенската народна армија 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/64) членот 70 се 
менува и гласи: 

„Пополнување на ^постојаниот состав на Југо-
словенската народна армија со граѓански лица се 
врши според потребата на службата^ а во рамките 
на бројот на работните места предвидени за граѓан-
ски лица. 

Граѓанско лице може да биде примено во 
служба во Југословенската народна армија ако ги 
исполнува општите услови од Основниот закон за 
работните односи и посебните услови за одделни 
видови служби во Југословенската народна армија. 

Посебните услови за прием на граѓански лица 
во одделни видови служби во Југословенската на-
родна армија, како и начинот и постапката за 
прием на граѓански лица во Југословенската на-
родна армија, ги пропишува државниот секретар за 
народна одбрана." 

Член 2 
Во членот 87, на крајот, зборовите: „двојно вре-

ме на траењето на школувањето односно стипенди-
рањето, но таа обврска не може да трае подолго од 
десет години" се заменуваат со зборовите: „десет 
години ако школувањето односно стипендирањето 
траело до пет години, а двојно време на школува-
њето односно стипендирањето ако школувањето или 
стипендирањето траело над пет години'4! 

Член 3 
Во членот 129 ставот 2 се брише. 

Член 4 
Во членот 186 став 4 зборот: „подофицерски" ѕе 

заменува со зборот: „воени". 

Член 5 
Членот 193 се менува и гласи: 
„На воено лице што за време на мирновремена 

состојба во вршење на службата или во врска со 
службата без своја кривица ќе се рани, повреди 
или озледи, та поради тоа кај него ќе настапи 
оштетување на организмот од најмалку 20%, му 
припаѓа еднократна парична помош чија височина 
се определува според степенот на телесното оштету-
вање. Степенот на телесното оштетување се утвр-
дува според прописите за мирновремените воени 
инвалиди. 

Ако воено лице загине или умре од повреди до-
биени под условите од ставот 1 на овој член, едно-
кратна парична помош му припаѓа на неговото се-
мејство. 

Износите на еднократната парична помош што 
припаѓаат за случај на смрт и за одделни степени 
на ,телесно оштетување ги утврдува Сојузниот из-
вршен совет. 

Со исплатата на еднократна парична помош не 
се засега во другите права што военото лице одно-
сно членовите на неговото семејство ги имаат по 
други основи." 

Член 6 
Во членот 218 став 2 по зборовите: „што му се 

изречени на активен" се додаваат зборовите: „или 
резервен". 

Член 7 а 
Во членот 235 зборовите: „контрола на воениот 

патен сообраќај," се бришат. 

Член 8 
Во членот 239 по зборовите: „за воените дис-

циплински судови" се става точка, а останатите збо-
рови до крајот се бришат. 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Против правосилни одлуки на судовите на 

честа со кои е повреден законот, како и поради су-
штествени повреди на правилата на постапката што 
им претходела на тие одлуки, воениот обвинител на 
Југословенската народна армија може да подигне 
барање за заштита на законитоста за кое решава 
Вишиот воен суд на честа. Барање за заштита на 
законитоста на штета на осудениот може да се по-
дигне во рок од шест месеци од денот на п р а в о -
силноста на одлуката." 

Член 9 
Во членот 258 ставот 2 се брише. 
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3. 

Член 10 
Во членот 259 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„По исклучок, кога особените потреби на служ-

бата го бараат тоа (ако е во прашање по исклучок 
важно работно место, или лице што има специјал-
на стручна спрема или искуство, или на кое не мо-
же да му се најде соодветна замена), активно воено 
лице што поднесло молба за престанок на служба-
та може да биде задржано во Југословенската на-
родна армија додека потребите на службата го ба-
раат тоа, но не подолго од три години од денот н^ 
поднесувањето на молбата за престанок на служ-
бата." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 11 
Во членот 263 став 2 зборовите: „точ. 1 до 6" се 

заменуваат со зборовите: „точ. 1 до 7". 
Ставот 3 се брише, 
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Во досегашниот став 4, кој станува став б, збо-
ровите: „7 и" си бришат. 

Досегашниот став 5 станува став 4. 
Член 12 

Во членот 269 став 1 зборовите: „или со пропис 
на Сојузниот извршен. совет" се бришат. 

Ставот 2 се заменува со два нови става, кои 
гласат: 

„Одредбите за самоуџравувањето на работните 
луѓе од важечките прописи не се применуваат на 
граѓанските лица на служба во Југословенската на-
родна армија, ако врз основа на членот 295 став 2 
од овој закон не е определено тие прописи согласно 
да се применуваат во одделни воени установи." 

Член 13 
Во членот 272 во точката 9 точката на крајот 

се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат 
нови точ. 10 и 11, кои гласат: 

,ДО) за отстранувањето од должност (чл. 146 до 
148 и член 277 став^); 

11) за привременото доделување на работа (член 
144)." 

^ Член 14 
По членот 272 се додаваат петнаесет нови чле-

нови, кои гласат; 
„Член 272а 

Граѓанско лице се прима на служба во Југосло-
венската народна армија на неопределено време. 

По исклучок, прием во служба на определено 
време може да се врши ако извршувањето на рабо-
тата трае определено време, кога привремено ќе се 
зголеми обемот на работите или кога треба да се за-
мени привремено отсутно граѓанско или активно 
воено лице. 

Приемот во службата се врши со решение на 
надлежниот старешина. 

Член 2726 
Работното време на граѓанските лица на служба 

во Југословенската народна армија му е рамно на 
редовното работно време на активните воени лица 
во единицата — установата во која се на служба, со 
тоа што нивното полно работно време не може да 
изнесува во просек повеќе од 42 часа седмично. 

АКО е во единицата — установата во определен 
период поради поголем обем на работата воведено 
подолго работно време од работното време кое во 
смисла па Основниот закон за работните односи се 
смета кг по полно работно време, таквото работно 
време е задолжително и за граѓанските лица на 
служба го таа единица — установа со ограничува-
њата што се пропишани со членот 56 од Основниот 
закон за работните односи. 

Ако обемот на работите го бара тоа или потре-
бите од дополнување на работните места на кои се 
наоѓаат граѓански лица или активни воени лица — 
жени со скратено работно време, граѓанско лице 
може да биде примено во служба со пократко ра-
ботно време од работното време што е со Основниот 
закон за работните односи утврдено како работно 
време. 

Граѓанското лице е должно да работи подолго од 
полното работно време од причините наведени во 
членот 43 ст. 1 и 2 на Основниот закон за работни-
те односи или ако е тоа неопходно заради обезбе-
д у в а н а на борбената готовност. 

Член 272в 
Граѓанските лица на служба во Југословенската 

народна армија — здравствен персонал — во вое-
ните здравствени установи, дежура ат според распо-
редот што ќе го утврди старешината на устано-
вата. 

Член 272г 
Граѓанските лица на служба во Југословенската 

народна армија под условите пропишани со членот 
62 ст, 3 и 4 од Основниот закон за работните одно-

си, имаат право на годишен одмор во траење од 14 
до 30 работни денови. 

Должината на годишниот одмор во границите 
од ставот 1 на овој член зависи од работниот стаж, 
работното место, условите на работата и посебните 
социјални услови под кои живее граѓанското лице 
на служба во Југословенската народна армија. 

Одредбите на членот 195 ст, 2 и 3 и чл. 197 до 
206 на овој закон за годишниот одмор и отсуствата 
на воените лица се применуваат и на граѓанските 
лица на служба во Југословенската народна армија. 

Член 272д 
Преместување на граѓанско лице на служба во 

Југословенската народна армија може да се врши 
по' потреба на службата, ако преместувањето не 
бара промена на местото на службување^ и ако по-
ради преместување не се намалува месечниот износ 
на основната плата. 

За преместување што бара промена на местото 
на службување^ или ако поради преместување на 
друго работно место се намалува месечниот' износ 
на основната плата, потребно е согласување од од-
носното граѓанско лице. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член за преместу^ 
вање во друго место не се однесуваат на граѓан-
ските лица на служба во Југословенската народна 
армија, кои се запослени во воени единици — уста-
нови чија дејност бара работите на работното место 
да се вршат надвор од седиштето на единицата — 
установата Теренска работа). 

Член 272ѓ 
Граѓанското лице на служба во Југословенската 

народна армија на кое службата му престанува, по 
молба, со негова согласност или без негово согласу-
вање, има право и должност да остане на работа од 
30 дена до шест месеци, сметајќи од поднесувањето 
на молбата односно доставувањето на актот за пре- „ 
станок на службата (отказен рок), зависно од ра-. 
ботниот стаж и работното место, доколку граѓанско-
то лице на служба во Југословенската народна 
армија и старешината на единицата — установата 
не.се спогодат поинаку. 

За тоа време старешината-на единицата — уста-
новата е должен да му овозможи на граѓанското 
лице на служба во Југословенската народна армија 
да излегува за време на редовното работно време 
заради барање друго запослување. Отсуствувањето 
од работа по тој основ може да трае до 12 часа 
седмично. 

Член 272е 
На граѓанските лица на служба во Југословен-

ската народна армија им припаѓа плата. 
Платата се состои од основната плата, а под 

определени услови и од додатоци. 
Платата се исплатува месечно наназад. 

Член 272ж 
Основната плата на граѓанско лице на служба 

во Југословенската народна армија му се опреде-
лува во границите на рамковниот износ утврден за 
работното место на кое е назначено или за група 
работни места. 

Рамковните износи за определување на основ-
ната плата се утврдуваат според значењето и сло-
женоста на работите на работното место и според 
степенот и видот на стручната спрема потребна за 
вршење на тие работи, Во границите на рамковни^ 
износ се определува основната плата според обемот 
и сложеноста на работите на работното место, работ-
ното искуство потребно за вршење пџ тие работи 
и степенот и видот на стручната спрема што ја има 
граѓанското лице што ги врши тие работи. 

Рамковните износи на платите на граѓанските 
лица на служба во Југословенската народна армија 
од ставот 2 на овој член, ќе се утврдуваат во согла-
сност со личните доходи на работниците од иста 
стручност што работат на соодветни работи во ра-
ботните организации во местото каде што се наоѓа 
воената единица односно установата. 
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На работните места на кои е можно да се мери 
ефектот, платата може да се определи и според 
ефектот, 

На истакнати стручњаци и други лица што ќ се 
неопходно потребни на Југословенската народна 
армија може со договор да им се определи основна-
та плата независно од утврдените рамковни износи 
за исти или слични работни места. 

Член 272з 
Додатоците на граѓанско лице на служба во 

Југословенската народна армија му се определуваат 
според годините на службата поминати во Југосло-
венската народна армија и условите на работата на 
работното место. 

Член 272ѕ ' ^ 
Основната плата на граѓанско лице на служба 

во Југословенската народна армија не може да се 
намали додека тоа лице се наоѓа на работното место 
за кое му е определена таа плата. 

Член 272и ' 
На граѓанските лица на служба во Југословен-

ската народна армија што вршат служба вон гра-
ниците на Југославија или се упатени во странство 
за усовршување, согласно се применуваат одредби-
те за платите на активните воени лица што се нао-
ѓаат во странство. 

Член 272ј 
На граѓанско лице на служба во Југословенска-

та народна армија му припаѓа плата и за дните на 
државни и воени празници. -

За часовите на ноќно работно време платата се 
наголемува за 12,5%, а за часовите работа над пол-
ното работно време платата се наголемува до 50% 
— според траењето на таа работа. 

На граѓанско лице на служба во Југословенска-
та народна армија што во текот на месецот неоправ-
дано ќе изостане од должност, платата му се нама-
лува според бројот на изостанатите часови. ^ 

Член 272к ^ 
На граѓанско лице на служба во Југословенската 

народна армија не му припаѓа плата за време на 
издржување казната затвор. 

Член 272л 
На граѓанските лица на служба во Југословен-

ската народна армија што работат на работите и 
работните места на кои поради природата на рабо-
тата облеките и обувките се трошат повеќе отколку 
обично, им се̂  даваат на бесплатно користење ра-
ботни облеки и обувки. Работни облеки и обувки 
можат да им се дадат на бесплатно користење и на 
граѓански лица запослени во определени воени 
установи,^ ако тоа го. бара потребата на службата. 

Член 272љ 
Државниот секретар за народна одбрана ќе до-

несе поблиски прописи: за приемот во служба на 
определено време; за условите кога е граѓанското 
лице на служба во Југословенската народна армија 
должно да работи подолго од полното работно вре-
ме; за должината на отказните рокови; за работ-
ните места со зголемена опасност од повреди и за-
болувања; за утврдувањето на работите од членот 
133 ст. 1 и 2 на Основниот закон за работните одно-
си и за начинот на нивното извршување; за рамков-
ните износи за определување на основната плата; 
за утврдувањето на групите и распоредот на работ-
ните места во, групи; за начинот на определување 
на основната плата и за платата за работа над пол-
ното работно време; за платите и за стипендиите за 
време на престој во странство за додатоците и на-
градите и за поблиските услови за нивното опреде-
лувањето односно доделување; за утврдувањето на 
нормите на работниот ефект и за плаќањето по 

ефекти за начинот на преминување на исплата на 
платата месечно наназад; за работните места на кои 
се даваат на бесплатно користење работни облеки 
и обувки, за видот на работните облеки и обувки и 
за роковите на нивното траење, како и за други-
те прашања од работните односи кои во сојузните 
органи на управата се регулираат со општите акти 
на органите." 

Член 15 
По членот 279 се додава нов член 279а, кој 

гласи: 
„Ако граѓанско лице на служба во Југословен-

ската народна армија смета дека со конечното ре-
шение со^кое е одлучено за неговите права и дол-
жности од работниот однос му е повредено некое 
негово право, може заради остварување на тоа пра-
во да поведе управен спор." 

Член 16 
Во членот 289 ставот 2 се брише. 

Член 17 
Членот 294 се менува и гласи: 
„На граѓанските лица на служба во Југосло-

венската народна армија ќе се применуваат одред-
бите 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 од Уредбата за армискиот додаток 
на граѓанските лица на служба во Југословенската 
народна армија и за посебниот додаток за работа на 
работите односно работните места штетни за здрав-
јето на служба во Југословенската народна армија 
(„Службени војни лист", бр. 14/58, 9/59 и 1/61), освен 
одребите од наведениот закон што се однесуваат на 
прашањата регулирани во членот 272 и 272к на овој 
закон, додека државниот секретар за народна од-
брана не ги донесе прописите од членот 272љ од 
овој ,закон, но најмногу 60 дена од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Со денот на влегувањето во сила на прописите 
од ставот 1 на овој член граѓанските лица на служ-
ба во Југословенската народна армија што се затек-
нале на располагање врз основа на членот 211 од 
Законот за јавните службеници, го задржуваат -пра-
вото по тој основ, вклучувајќи го тука и правото 
од членот 213 став 2 од Законот за јавните служ-
беници." 

Член 18 
По членот 294 се додава нов член 294а, кој 

гласи: 
„Службениците во воените единици и установи 

на кои до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон според прописите за јавните службеници ќе им 
се одобри полагање посебен испит за ,здобивање со 
стручна спрема, можат тој испит да го полагаат и 
по влегувањето во сила на овој закон, но4 најдоцна 
до 30 јуни 1966 година." 

Член 19 
Овој закон, влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

930. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА СРЕДСТВА-
ТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

Се прогласува Законот за дополненија на Ос-
новниот закон за средствата за работа на органите 
на управата, што го' усвои Сојузната скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 15 декември 1965 
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година и на седницата на Организационо-политич-
киот собор од 29 декември 1965 година. 

П. Р. бр. 401 
30 декември 1965 година 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА 

УПРАВАТА 

Член 1 
Во Основниот закон за средствата за работа на 

органите на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
46/64) во членот 44 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Средствата за заедничка потрошувачка на ор-
ганот на управата се состојат и од средства вне-
сени во фондот за заедничка потрошувачка наме-
нети за организирање и користење на одмор на 
членовите на работната заедница." 

Член 2 
Во членот 54 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Со општиот акт на органот на управата со кој 

се регулира формирањето на средствата за заед-
ничка потрошувачка и користењето на тие средства 
може да се определи средствата за користење го-
дишен одмор да можат да им се исплатуваат на 
членовите на работната заедница Vi во готови пари 
и да се утврдат мерилата по кои на членовите на 
работната заедница ќе им се вршат исплати во го-
тови пари." 

Член 3 
По исклучок од одредбите на чл. 11, 45 став 

1 и членот 78 од Основниот закон за средствата за 
работа на органите на управата, во' 1966 година мо-
жат средствата за заедничка потрошувачка издво-
ени за таа година, да се користат за организирање 
и користење одмор на членовите на работната заед-
ница, и тоа до 1,5% од вкупно исплатените лични 
доходи, со тоа по завршната сметка за 1966 година, 
од остварените средства што конечно се распреде-
луваат со завршната сметка,.да се издвојат и со-
одветни средства за покривање На износот кори-
стен во текот на 1966 година. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на ^ објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1966 година. 

931. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВИ БАНКНОТИ 

И КОВАНИ ПАРИ 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
издавање нови банкноти и ковани пари, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 29 декември 1965 година и на сед-

ницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1965 
година. 

П. Р. бр. 381 
30 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВИ 

БАНКНОТИ И КОВАНИ ПАРИ 
Член 1 

Во Законот за издавање нови банкноти и кова-
ни пари („Службен лист на СФРЈ", ,бр. 33/65) чле-
нот 9 се брише. 

Член 2 

Во членот 10 бројот: „9" се заменува со бројот: 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

932. 

Врз основа на членот 217v став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи- ^ 
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРКИ-

ТЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1966 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за мерките на кредит-
ната политика во 1966 година, што го усвои Сојуз-
ната скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 28 декември 1965 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 29 декември 1965 година. 

П. Р. бр. 385 
30 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА МЕРКИТЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 

1966 ГОДИНА 
Член 1 

Во вршењето на својата функција на обезбеду-
вање потребна количина пари за несмеќавано вр-
шење производство и промет, во согласност со ба-
рањата за стабилност на стопанството, Народната 
банка на Југославија во 1966 година ќе презема со-
одветни мерки за регулирање на кредитниот потен-
цијал на деловните банки и вкупниот обем на крат-
корочните кредити. 

За таа цел, а зависно од движењето на про-
изводството и прометот, Народната банка на Југо-
славија може во согласност со законот да бара од 
деловните банки да го ограничат обемот на дава-
њето на краткорочните кредити. 

Член 2 ' 
Покрај кредитите за промет на стоки, и креди-

тите за залихи, предвидени во членот 100 односно 
101 од Законот за банките и кредитните работи 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65 и 29/65, делов-
ните банки (во понатамошниот текст: банките) мо-
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жат, врз основа на депозитите по видување и кре-
дитите добиени од Народната банка на Југослави-
ја, да даваат краткорочни кредити и за следните 
работи односно намени: 

1) за производство на стоки за извоз; 
2) за увоз на стоки под определени услови; 
3) за производство на земјоделски производи; 
4) за производство и промет на филмови; 
б) за приготвување и за залихи на определени 

изданија книги и други публикации; 
6) за продавање книги на кредит на библиоте-

ките од страна на издавачките и книжарските прет-
пријатија. 

Банките можат од изворите на средствата од 
ставот 1 на овој член да даваат краткорочни кре-
дити и за привремено покривање вишокот На рас-
ходите над приходите според завршната сметка на 
фондовите на социјалното осигурување. 

Член а 
Кредити за производство на стоки за извоз 

банките можат да даваат за производство на стоки 
за извоз што се произведуваат по порачка и чиј 
производно-технолошки процес трае подолго од 
шест месеци (бродови, машини-постројки, градежни 
конструкции и друга опрема). 

Банките можат, во случаите што ќе ги опре-
дели Народната банка на Југославија, да даваат 
кредити и за производство на стоки за извоз по по-
рачка чиј производно-технолошки процес трае по-
кратко од шест месеци. 

Банките можат да им даваат кредити за про-
изводство на стоки за извоз на работевте орга-
низации што ќе организираат производство за из-
воз на определени производи што ги произведуваат 
граѓани. ^ 

Кредити за производство на стоки за извоз бан-
ките можат да даваат до височината на трошо-
ците за производство на односните стоки. 

Раковите за враќање на кредитите од овој член 
ќе се усогласат со договорените рокови за испорака 
на стоките, со тоа да не можат да бидат подолги 
од една година. Но исклучок, кредити за производ-
ство на стоки за извоз чиј' процес на производство 
трае подолго од ед,на година, можат да се даваат 
со рок за враќање кој му одговара на траењето на 
производството, но не подолг од две години. 

Член 4 
Кредити за увоз на стоки под определени усло-

ви банките можат да даваат за стоки што се уве-
зуваат во количини со кои се подмируваат потре-
бите на поголем број потрошувачи односно потре-
бите за подолго време. 

Поблиските услови за давање и роковите за 
враќање на кредитите од ставот 1 на овој член ги 
определува гувернерот на Народната банка на Ју-
гославија, во согласност со сојузниот секретар за 
финансии и со сојузниот секретар за надворешна 
трговија. 

Член 5 
Кредити за производство на земјоделски про-

изводи банките можат да им даваат на земјодел-
ските организации со средства во општествена соп-
ственост — за нивното сопствено производство и 
за производство во кооперација со индивидуални 
земјоделски производители. 

Кредити за производство на земјоделски прои-
зводи можат да се даваат: 4 

1) за покривале вредноста на материјалот по-
требен за производството; 

2) за покривање вредноста на услугите за по-
правка и ремонт на земјоделски машини; 

3) за покривање вредноста на услугите извр-
шени со сопствени земјоделски машини при обра-
ботка на земја на индивидуални земјоделски про-
изводители, врз основа на договор з^ кооперација; 

4) за давање парични аванси на индивидуал-
ните земјоделски производители, врз основа на до-
говор за кооперација, а до височината предвидена 
со сојузни прописи, во согласност со закон. 

По исклучок, на земјоделските организации од 
ставот 1 на овој член чие производство бара анга-
жирање поголем број работници, кредити за про-
изводство на земјоделски производи можат да им 
се даваат и за исплата на аконтации на личните 
доходи. 

Роковите за враќање на кредитите од овој член 
треба да бидат усогласени со траењето на производ-
ството што се кредитира, со тоа што тие да не мо-
жат да бидат подолги од една година. По исклу-
чок, кредити за производство на двегодишни земјо-
делски култури и кредити за одгледување добито-
чен подмладок можат да се даваат со рок за вра-
ќање кој му одговара на траењето на производство-
то, но кој не може да биде подолг од две години. 

Член 6 
Кредити за производство и промет на филмови 

банките можат да им даваат на претпријатијата за 
производство на филмови:^ 

1) за производство на домашни филмови и за 
производство на филмови во копродукција со стран-
ски филмски производители — со рок за враќање 
од 12 месеци; 

2) за промет (експлоатација) на домашни фил-
мови и филмови произведени во копродукција со 
странски филмски производители — со рок за вра-
ќање до три години. 

Поблиските услови за давање на кредитите" од 
овој член ги определува гувернерот на Народната 
банка на Југославија во согласност со сојузниот се-
кретар за финансии и со сојузниот секретар за 
образование и култура. 

Член 7 
Кредити за приготвување и за залихи на опре-

делени изданија книги и други публикации банки-
те можат да им даваат на Издавачките претприја-
тија, новинските претпријатија и заводите за изда-
вање учебници, како и на други работни организа-
ции што исклучиво или претежно се занимаваат со 
издавање учебници и други книги и публикации. 

Кредитите за приготвување изданија можат да 
се даваат со рок за враќање до една година. По 
исклучок, кредитите за приготвување изданија од 
научна и стручна литература, одбрани и собрани 
дела, речници, лексикони и енциклопедии можат 
да се даваат со рок за враќање до две години. 

Кредитите за залихи на одделни изданија мо-
жат да се даваат со рок за враќање до три години. 

Поблиските услови за давање на кредитите од 
овој член ги определува гувернерот на Народната 
банка на Југославија, во согласност со сојузниот 
секретар за финансии и со сојузниот секретар за 
образование и култура. 

- Член 8 
Кредитите за продавање книги на кредит на би-

блиотеките банките можат да им ги даваат на из-
давачките и книжарските претпријатија со рок за 
враќање до три години. 

Поблиските услови за давање на кредитите од 
овој член ги определува гувернерот на Народната 
банка на Југославија, во согласност со сојузниот 
секретар за финансии и со сојузниот секретар за 
образование и култура. 

Член 9 
Кредитите за привремено покривање вишокот на 

расходите над приходите според завршната сметка 
на фондовите на социјалното осигурување, банките 
можат да ги даваат со рок за враќање до една го-
дина, а до височината на делот од расходите кој 
според завршната сметка на фондот не е покриен 
со приходите на фондот според предвидените сто-
пи на придонесот за социјално осигурување и не 
може да се покрие од расположивите средства на 
наменските фондови.^ 

Како расположиви средства на наменските фон-
дови, во смисла на ставот 1 од овој член, се подра-
збираат и средствата што- фондот на социјалното 
осигурување ги вложил кај банките во орочени де-
позити, обврзници и благајнички записи. 
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При одобрување овие кредити на фондовите на 
социјалното осигурување банките се должни прет-
ходно да прибават докази за посебните извори на 
приходите од кои вишокот на расходите над при-
ходите ќе биде покриен, па, во согласност со роко-
вите во кои вишокот на расходите треба да се по-
крие, ќе ги утврдат поблиските рокови за враќање 
на одобрените кредити во границите на максимален 
рок од една година. 

Член 10 
Кредити за подмирување разлики настанати 

поради нерамномерно притекување на предвидени-
те приходи во однос на предвидените расходи на 
општествено-политичките заедници, фондовите за 
школство, фондовите на социјалното осигурување и 
заводите, за запослување работници, како и на уста-
новите што имаат сопствени извори на приходи, 
банките не можат да им одобруваат на барателите 
кои своите парични средства ги вложиле кај бан-
ките во орочени депозити, обврзници и благајнички 
записи, до височината на овие средства. 

Член И 
Банките основани со закон на републиката и 

банките во чие основање учествува автономна по-
краина можат од орочените средства на задолжи-
телниот дел од резервниот фонд на стопанските 
организации да им даваат само кредити на заеднич-
ките резерви на стопанските организации за по-
кривање на загубите во стопанството. Роковите за 
враќање на овие кредити не можат да бидат по-
,долги од осум години. 

Член 12 
Народната банка на Југославија во 1Ф66 година 

ќе i\ дава краткорочни кредити на федерацијата во 
случај на нерамномерно притекување на приходите, 
как) и на Дирекцијата за суровини и Дирекцијат-а 
за исхрана, за формирање во 1966 година на по-
времени пазарни резерви, според одредбите на чл. 
103 и 105 од Законот за банките и кредитните работи. 

Член 13 
Заради понатамошно подобрување на структу-

рата на финансирањето на инвестициите, банките 
се должни од вкупниот износ на исплатите во 1966 
година по инвестиционите кредити најмалку 25% 
да дадат за вложувања во трајни обртни средства. 

Одредбата на ставот 1 од овој член не се одне-
сува на: 

1) средствата добиени од општествено-политич-
ките заедници за определени намени и4 без обврска 
за враќање; 

2) средствата орочени од средствата на задол-
жителниот дел на резервниот фонд на стопанските 
организации и рд средствата на заедничките резер-
ви на стопанските организации; 

3) средствата со кои банките учествуваат во 
кредитирањето на инвестициите, и тоа: на објекти-
те на енергетиката, црната металургија, обоената 
металургија, базичната хемиска индустрија, на мо-
дернизацијата на железничкиот сообраќај, на из-
градбата на поморски и речни бродови, на проши-
рувањето ,на обработливите површини на опште-
ствениот сектор, на изградбата на хидромелиора-
циони системи за одводнување и наводнување, на 
изградбата на патишта и подигањето на долгогоди-
шни плантажи. 

Одредбата на точката 3 од ставот 2 на овој член 
ќе се применува и на кредитирањето на инвести-
циите од таа одредба кое се врши од средствата на 
фондот на- федерацијата за кредитирање на сто-
панскиот развој на стопански недоволно развиени-
те републики и краишта. 

Член 14 
Сојузниот извршен совет, на предлог од На-

родната банка на Југославија, може да определи, 
да можат банките, покрај кредитите предвидени во 
членот 2 на овој закон, да даваат краткорочни кре-
дити и'за други определени работи односно намени. 
Роковите за враќање на овие кредити не можат да 
бидат подолги од три години. 

Член 15 
Гувернерот на Народната банка на Југославија 

може да определи поблиски услови под кои банки-
те ќе даваат краткорочни кредити. 

Во рамките ^ а условите од ставот 1 на овој 
член, гувернерот на Народната банка на Југосла-
вија може да ја ограничи височината на кредитите 
и да определи соодветно учество на корисникот на 
кредитот односно банката. 

Член 16 
Гувернерот на Народната банка на Југославија 

може, како услов за користење краткорочни кре-
дити, да определи корисниците на кредитите: 

1) определен минимум обртни средства од сво-
јот деловен фонд да не можат да користат за вло-
жување во основни средства и во други видови фи-
нална потрошувачка; 

2) во согласност со зголемување обемот на сво-
ето работење, да мораат да ги зголемат и соодвет-
ните извори за финансирање на неопходните трај-
ни вложувања во обртни средства. 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престануваат да важат: 
1) Одлуката за давање кредити за определени 

работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/65 и 35/65); 
2) Наредбата за условите за ' одобрување креди-

ти за подготвување и за залихите на определени 
изданија („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/63 и 
12/64); 

3) Наредбата за одобрување кредити за произ-
водство и промет на филмови („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/63); 

4) Наредбата за одобрување на издавачките 
претпријатија кредити за продажба на книги ма 
кредит на библиотеките („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 22/64); 

5) Наредбата за кредитите што можат од бан-
карските средства да им се одобруваат на само-
стојните установи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/63). 

Член 18 
Овој закон влегува во с^ла наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1966 година. 

933. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-

НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНАТА 
КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за општествената контрола на цените, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 28 декември 1965 година и на седни-
цата на Организационо-политичкиот собор од 29 де-
кември 1965 година. 

П. Р. бр. 378 
30 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за општествената контрола на це-

ните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/62 и Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 15/65) по членот 45 се до-
дава нов член 46, кој гласи: 

„Сојузниот извршен совет може заради спрове-
дување стабилизација на пазарот и зачувување ни-
вото на цените и тарифите: 

1) да ги пропишува продажните цени или та-
рифи за определени производи и услуги и начинот 
на формирањето на тие цени и тарифи; 

2) да го ограничува нивото на цените и тарифи-
те во комуналното стопанство." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1966 година. 

934. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА СУРОВИНИ, РЕПРО-
ДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДРУГИ СТОКИ ЗА-
РАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ 
ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА (КОНТИНГЕН-

ТОТ АЊЕ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО) 
Се прогласува Законот за задолжителна испо-

рака на суровини, репродукциони материјали и 
други стоки заради обезбедување определени потре-
би од интерес за целата земја Јконтингентирање во 
производството), што го усвои Сојузната скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 
1965 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 29 декември 1965 година. 

П. Р. бр. 396 
30 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Регѓубликата, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
'Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА СУРОВИ-
НИ, РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДРУГИ 
СТОКИ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПОТРЕБИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 
(КОНТИНГЕНТИРАЊЕ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО) 

Член 1 
Заради обезбедување определено производство 

што е од интерес за целата земја, во 1966 година 
може да се утврдува задолжителна испорака на 
определени количина суровини, репродукциони ма-
теријали и други стоки (контингентирање). 

Член 2 
Условите под кои определени стопански органи-

зации ќе бидат должни утврдените количини суро-
вини, репродукциони материјали и други стоки да 
им ги испорачат на определени стопански организа-
ции и други корисници ќе ги пропише, по потреба, 
Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот извршен совет може да го овласти 
сојузниот секретар за индустрија и трговија тој, 

според условите што ќе ги определи Советот, да го 
врши контингентирањето. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

935. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РАБОТНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ ВО 

1966 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за насочување користе-
њето на средствата на работните организации и оп-
штествените фондови во 1966 година, што го усвои 
Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор од 28 декември 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 29 декември 1965 година. 

П. Р. бр. 393 
30 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАСОЧУВАЊЕ КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕД-
СТВАТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ ВО 1966 ГОДИНА 

Член 1 
Заради остварување стабилноста на стопанство-

то и развојот на стопанството во согласност со еко-
номската политика во 1966 година, определени сред-
ства на работните организации и средствата на 
определени општествени фондови можат да се ко-
ристат според одредбите на овој закон. 

I. Средства на работните организации наменети за 
инвестиции 

Член 2 
Работните организации можат во 1966 година 

да користат за вложување во основни средства нај-
многу 80% од средствата што според важечките 
прописи можат да ги користат за инвестиции' во 
стопанството. 

Одредбата на ставот 1 од овој член се однесува 
на средствата од поранешните години според состој-
бата на тие средства на 31 декември 1965 година, 
како и на средствата што работните организации ќе 
ги остварат во 1966 година. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член се однесу-
ваат и на инвестиционите вложувања што се вр-
шат во сопствена режија. 

Член 3 
Одредбите на членот 2 од овој закон нема да се 

применуваат: 
1) на инвестиционите вложувања што според 

инвестиционите програми односно според пресмет-
ките на работите во текот на 1966 година не го над-
минуваат вкупно износот од 10,000.000 динари; 

2) на средствата на банките од кои се врши кре-
дитирање на инвестиции, освен на средствата што 
банките ги користат за вложувања во сопствени ин-
вестиции; 
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3) на средствата на инвеститорите наменети за 
инвестиции, што служат за исплатување на инве-
стиционата опрема набавена во странство, ако е до-
говорот за испорака на опремата склучен со стран-
ски испорачувачи до денот на влегувањето во сила 
на овој закон; 

4) на средствата на работните организации што 
не користат краткорочни. кредити кај банктие. 

Работните организации што користат кратко-
рочен кредит кај банките во износ помал од изно-
сот на своите средства кој не можат да го користат 
според одредбите на членот 2 од овој закон, можат 
разликата помеѓу износот кој се добива со примена 
на стопата од 20% врз нивните средства наменети за 
инвестиции и износот на кредитот кај банката да 
ја користат за вложувања во основни средства. 

Член 4 
Износот од 20% од средствата на работните ор-

ганизации кој во смисла на членот 2 од овој закон 
во 1966 година не може да се користи за вложува-
ња во основни средства не може во таа година да 
се депонира ка ј банките. 

Износот од ставот 1 на овој член работните ор-
ганизации можат да го употребат за вложување во 
трајни обртни средства. 

Член 5 
Сојузниот секретар за финансии може да го 

пропише начинот за пресметување, издвојување и 
уплатување на средствата од чл. 2 до 4 на овој 
закон. 

П. Средства на корисниците на општествен имот 
што се користат за инвестиции 

Член 6 
Одредбите на чл. 28 до 33 и чл. 35 до 39 од За-

конот за стопанско-планските мерки во 1965 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65 
29/65 и 33/65), ќе се применуваат и во 1966 година. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, одредбите на членот 29 од Законот за стопан-
ско-планските мерки во 1965 година' нема да се при-
менуваат на исплатите што се однесуваат на инве-
стиционите вложувања за обнова на општествените 
административни и управни згради и на стопан-
ските капацитети оштетени од поплавите во 1965 
година на териториите на Социјалистичка Републи-
ка Босна и Херцеговина, Социјалистичка Републи-
ка Хрватска, Социјалистичка Република Словенија 
и Социјалистичка Република Србија. 

Член 7 
Давачите на кредити и инвеститорите не пла-

ќаат на средствата издвоени во смисла на членот 
6 став 1 од овој закон интерес според Законот за 
интересните стопи на фондовите во стопанството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65). 

Член 8 
Средствата што даваните на кредитите и инве-

ститорите според членот 6 Став 1 на овој закон во 
1966 година ќе ги издвојат на посебни сметки кај 
Службата на општественото книговодство задолжи-
телно се депонираат кај Југословенската банка за 
надворешна трговија. 

Југословенската банка за надворешна трговија 
може средствата од ставот 1 на овој член да ги упо-
треби само за кредитирање на извозот на опрема, 
изведувањето на работи во странство и извозот на 
други инвестициони добра (капитални добра) на 
кредит. 

Југословенската банка за надворешна трговија 
на средствата депонирани според ставот 1 на овој 
член, ќе-плаќа интерес по стопа од 4% од 1 јануари 
1967 година, а ќе им ги става на располагање на 
депонентите во еднакви годишни отплати во рок од 
10 години, со тоа првата отплата да стасува на 1 
јануари 1968 година. 

Член 9 
^Даваните на кредити и инвеститорите од чле-

нот 7 на овој закон можат при издвојување на 

средствата според чл. 6 и 7 од овој закон, наместо 
задолжително да ги депонираат да ги внесат тие 
средства во кредитниот фонд на Југословенската 
банка за надворешна трговија. 

Ш. Средства на кредитните фондови на 
специјализираните банки 

Член 10 
Југословенската инвестициона банка, Југосло-

венската земјоделска банка и Југословенската бан-
ка за надворешна трговија ќе ги користат во 1966 
година средствата на своите кредитни фондови пр-
венствено за намирување на обврските по веќе склу-
чените договори за кредити за намените утврдени 
во чл. 6 до 10 од Законот за употребата на средства-
та на федерацијата за инвестиции во стопанството 
во 1966 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/65). 

IV. Средства на инвеститорите во стопански недо-
волно развиените републики и краишта 

Член 11 
Инвеститорите во стопански недоволно развие-

ните републики и краишта определени во Законот 
за републиките и покраините чиј стопански развој 
ќе се кредитира од средствата на фондот на феде-
рацијата за кредитирање на стопанскиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и кра-
ишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65) во 1966 
година нема да пресметуваат и да полагаат гаран-
тен износ на инвестиционите вложувања во чие 
кредитирање и финансирање учествува Југословен-
ската инвестициона банка или Југословенската зем-
јоделска банка со средствата на своите кредитни 
фондови односно со средствата што им ги обезбе-
дува федерацијата. 

Одредбите на ставот 1 од овој член се однесу-
ваат и на инвеститорите што вршат инвестициони 
вложувања за мелиорации на подрачјето^на Соција-
листичка Република Македонија чие финансирање 
го започнала Југословенската земјоделска банка 
пред влегувањето во сила на овој закон. 

V. Средства на банките и инвеститорите за покри-
вање на пречекорувањата на договорените обврски 

Член 12 
Банките и другите корисници на општествен 

имот можат да даваат кредити односно да користат 
средства што според важечките прописи можат да 
ги употребат за инвестиции, за изградба на нови 
инвестициони објекти и за реконструкција на по-
стојните објекти дури откако ќе обезбедат средства 
за намирување на своите договорни обврски наста-
нати по основот на зголемување на трошоците за 
инвестициона изградба на објектите во чие финан-
сирање веќе учествуваат. 

Од одредбата на ставот 1 од овој член се из-
земаат средствата на кредитните фондови на бан-
ките пренесени од укинатите фондови за станбена 
изградба. 

VI. Средства на инвеститорите за изградба на објек-
ти на енергетиката 

Член 13 
Заради обезбедување средства за кредитирање 

на продолжена изградба на објектите на енергети-
ката чија изградба започнала пред влегувањето во 
сила на Законот за изградбата и финансирањето на 
изградбата на4 електроенергетските објекти од 1963 
до 1970 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65), 
корисниците на општествен имот во 1966 година од 
средствата наменети за инвестиции ќе издвојуваат 
и уплатуваат 2,5% на износот на секоја исплата за 
инвестиции. 

Издвојување и уплатување средства според ста-
вот If на овој член нема да се врши од средствата 
исплатени за изградба на објекти на енергетиката. 

Издвоените средства од ставот 1 на овој член ќе 
се уплатуваат на посебна сметка ка ј Југословен-
ската инвестициона банка. 



Четврток, 30 декември 1965 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 57 - Страна 1897, 

Член 14 
На средствата од членот 13 на овој закон Југо-

словенската инвестициона банка од денот на депо-
нирањето на средствата ќе плаќа интерес по стопа 
што ќе ја определи Сојузниот извршен совет. 

Средствата од членот 13 на овој закон Југосло-
венската инвестициона банка ќе им ги стави на 
располагање на депонентите во еднакви годишни 
отплати во рок од 10 години, со тоа првата отплата 
да стасува на 1 јануари 1968 година. 

Член 15 
Корисникот на општествен имот од членот 13 

на овој закон може издвоените средства според тој 
член наместо задолжително да ги депонира да ги 
внесе во кредитниот фонд на Југословенската ин-
вестициона банка. 

VII. Средства на задолжителните резерви на фон-
довите на стопанските организации 

Член 16 
Стопанските организации можат средствата на 

задолжителните резерви на фондовите што ги из-
двоиле во 1961, 1962 и 1963 година, да ги употребат 
за вонредно отплатување на кредитите кај банката, 
по следниот ред: 

1) кредитите за трајни обртни средства добиени 
од краткорочните банкарски средства; 

2) кредитите за почетниот фонд на обртните 
средства; 

3) краткорочните кредити. 

Член 17 
- Средствата^ на резервите на фондовите што ќе 

преостанат по исплатата на кредитите од членот 16 
на овој закон можат стопанските организации да ги 
користат само за вложувања во трајни обртни 
средства. 

Член 18 
Средствата што стопанската организација ќе ги 

употреби во смисла на членот 16 од овој закон за 
отплатување на кредитите се дел од нејзиниот де-
ловен, фонд за трајни обртни средства. 

Член 19 
Републиките можат да пропишат употреба на 

средствата од посебните задолжителни резерви на 
фондовите, издвоени според републичките пропи-
си на начинот предвиден во чл. 16 до 18 од овој 
закон. 

VIII. Средства од доходот на железничките 
транспортни претпријатија 

Член 20 -
Заради обезбедување средства за финансирање 

на неопходните инвестиции во областа на желез-
ничкиот сообраќај, железничките транспортни 
претпријатија можат во 1966 година средствата на 
доходот остварени во таа година, по одбивање на 
делот употребен за лични доходи на работниците, 
да ги користат за финансирање на инвестициите 
за кои се употребуваат средствата на деловниот 
фонд. 

IX. Средства на определени општествени фондови 

Член 21 
Средствата на фондовите за научна работа, 

средствата на фондовите за школство и средствата 
наменети, врз основа на сојузни прописи, за обнова 
и изградба на Скопје, во 1966 година можат да се 
употребуваат во полн износ за намените предвиде-
ни со прописите за тие фондови односно средства. 

Одредбите на ставот 1 од овој член ќе се при-
менуваат и на средствата на Фондот на федераци-

јата за кредитирање на стопанскиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и краишта. 

X. Средства од посебната буџетска резерва форми-
рана од приходите на буџетите на општествено-

политичките заедници во 1964 и 1965 година 

Член 22 
Средствата од посебната буџетска резерва па 

општествено-политичките заедници формирани врз 
основа на членот 35 став 1 од Законот за стопанско-
планските мерки во 1964 година и средствата што 
Од 1 април до 31 јули 1965 година се формирани 
по основот на дополнително издвојување во резер-
вниот фонд на општествено-политичките заедницр1 
врз основа на членот 25а од Законот за стопанско-
планските мерки во 1965 година, а што не се упо-
требени за целите предвидени во членот 25 став 2 
и чл. 256 и 25в од тој закон, не можат да се тро-
шат ниту во 1966 година. 

Член 23 
По исклучок од одредбата на членот 22 од овој 

закон, Социјалистичка Република Босна и Херцего-
вина, Социјалистичка Република Хрватска и Соци-
јалистичка Република Србија, како и општините и 
околиите во тие републики што беа поплавени во 
мај и јуни 1965 година, можат средствата од посеб-
ната буџетска резерва од членот 22 на овој закон 
да ги користат во 1966 година за отстранување на 
последиците од поплавите настанати во мај и јуни 
1965 година. 

Социјалистичка Република Босна и Херцего-
вина и општествено-политичките заедници на неј-
зината територија можат средствата од ставот 1 на 
овој член до износот од 2.500 милиони динари да ги 
користат и за подмирување на другите потреби во 
областа на општествените служби. 

Социјалистичка Република Босна и Херцегови-
на ќе донесе прописи за начинот на користење на 
средствата од ставот 2 на овој член од страна на 
општествено-политичките заедници на нејзината 
територија. 

XI. Средства на стопанските резерви на 
федерацијата 

Член 24 
Средствата на федерацијата од приходите што 

не се распоредени според важечките прописи, сред-
ствата на федерацијата за финансирање на инве-
стициите во стопанството што "ќе бидат остварени 
во износ поголем од износот на расходите предви-
ден со сојузниот буџет, средствата што ќе бидат на-
платени по кредитите дадени од стопанските резер-
ви на федерацијата, непотрошените средства на 
стопанските резерви на федерацијата од поранеш-
ните години и средствата од странски заеми за уве-
зени земјоделски производи во износ од 20.000 ми-
лиони динари, сочинуваат средства на стопанските 
резерви на федерацијата за 1966 година. 

Средствата на стопанските резерви на федера-
цијата се користат врз основа на посебни одлуки 
на Сојузната скупштина-за извршување на целите 
на економската политика. 

ХП. Материјални резерви на федерацијата 

Член 25 
За потребите на материјалните резерви на фе-

дерацијата во 1966 година Народната банка на Југо-
славија ќе им стави на располагање на Дирекцијата 
за суровини и Дирекцијата за исхрана износ од 
17.500 милиони динари од средствата на странски 
заеми за увезени земјоделски производи. 

Сојузниот извршен совет ќе ги распореди сред-
ствата од ставот 1 на овој член на наведените ди-
рекции и Де го определи начинот за користење на 
тие средства. 
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Член 26 
Сојузниот извршен совет ќе пропише да можат 

позитивните разлики што во 1965 година ги оства-
риле Дирекцијата за исхрана и Дирекцијата за су-
ровини во работењето со државни материјални ре-
зерви, да се употребат во височина до 7.000 милиони 
динари за изградба на складови за државни мате-
ријални резерви. 

Член 27 1 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
^ ќе се применува од 1 јануари 1966 година. 

936. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕ-
БАТА НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1966 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за употребата на сред-
ствата на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството во 1966 година, што го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 28 де-
кември 1865 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 29 декември 1965 година. 

П. Р. бр. 391 
30 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

ВО 1966 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата' на федерацијата наменети за инве-

стиции во стопанството во 1966 година, чија употре-
ба се регулира со овој закон, изнесуваат 365,9 ми-
лијарди динари. 

Средствата од ставот 1 на овој член се форми-
раат од интересот на фондови,те во стопанството, од 
странските заеми на федерацијата и од вишокот на 
Интересот по кредитите што ги дава Народната бан-
ка на Југославија. 

Член 2 
Средствата од интересот на фондовите во сто-

панството ќе се употребат: 
1) за пренос во Фондот на федерацијата за кре-

дитирање на стопанскиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и краишта — изно-
,сот од 2% во височина од вкупниот доход на опште-
ственото стопанство кој ќе се оствари во 1966 година 

со тоа од тој износ во 1966 година да можат да 
1Се употребат 126.000 милиони динари; 

2) за пренос во кредитните фондови на банките 
износот од 72.700 милиони динари, и тоа во кре-

дитниот фонд на: Југословенската инвестициона 
банка — 32.700 милиони динари, Југословенската 
земјоделска банка — 20.000 милиони динари. Југо-
словенската банка за надворешна трговија - 15.500 
Милиони динари и Народната банка на Југославија 

4.500 милиони динари. 

Југословенската инвестициона банка, Југословен-
ската земјоделска банка и Југословенската банка за 
надворешна трговија ќе ги издвојат овие средства 
на посебна сметка во рамките на своите кредитни 
фондови и на таа сметка ќе ги книжат сите пласма-
ни и отплати на кредитите одобрени од овие сред-
ства; 

3) за финансирање на инвестициите без обврска 
за враќање — 49.000 милиони динари; 

4) за отплатување на заемите и кредитите што 
ги склучила федерацијата во странство за ф!1н"ан-
сирање на инвестициите во стопанството, а чии 
средства се употребени за финансирање без обврска 
за враќање — износот од 17.300 милиони динари. 

Во износот од 126.000 милиони динари од точка-
та 1 на ставот 1 на овој член, содржани се сред-
ствата за продолжување и довршување кредитира-
њето на гарантираните инвестиции во 1966 година 
во износ од 12.500 милиони динари. Овие средства 
Фондот на федерацијата за кредитирање на стопан-
скиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и краишта ќе им ги стави на располагање 
на инвеститорите преку банките на Социјалистичка 
Регѓублика Црна Гора и Социјалистичка Република 
Македонија и Автономна Покраина Косово и Ме-
тохија. 

Средствата од ставот 2 на овој член во износ од 
12.500 милиони динари се пренесуваат во кредитните 
фондови на оние банки во кои се пренесени сред-
ствата за гарантирани инвестиции вок смисла на чле-
нот 11 од Законот за стопанско-планските мерки 
во 1965 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65, 
15/65, 19/65, 20/65, 29/65 и 33/65), според распоредот 
што го донесува управниот одбор на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на стопанскиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
краишта. 

Член 3 
Од средствата на странските заеми на федера-

цијата ќе се употребат 16.700 милиони динари за фи-. 
нансирање на инвестициите без обврска за враќање, 
така што за финансирањето на инвестициите без 
обврска за враќање, заедно со средствата од членот 
2 став 1 точка 3 на овој закон, ќе се употребат вкуп-
но 65.700 милиони динари. 

Член 4 
Средствата на странските заеми на федерацијата 

што ќе преостанат по намирувањето на обврските од 
членот 3 на овој закон и средствата на вишокот од 
интересот по кредитите што ги дава Народната банка 
на Југославија ќе се употребат за отплатување на 
другите заеми и кредити што ги склучила федера-
цијата во странство — до износот од 84.200 милиони 
динари. 

Отплатувањето на заемите и кредитите од сред-
ствата од членот 2 став 1 точка 4 на овој закон ќе 
го врши Југословенската инвестициона банка. 

Член 5 
Средствата од членот 2 став 1 точка 3 на овој 

закон ќе се употребат: 
1) за финансирање на инвестициите BOL областа 

на сообраќајот преќу Југословенската инвестициона 
банка - до износот од 29.000 милиони динари; 

2) за финансирање на изградбата на хидроси-
стемот Дунав—Тиса—Дунав преку банката што ќе ја 
Определи Социјалистичка Република Србија - во 
Износ од 12.000 милиони динари; 

8) зџ финансирање на мелиорациите во Соција-
листичка Република Македонија преку Стопанската 
банка на Социјалистичка Република Македонија — 
ЈЗО износ од 8.000 милиони динари. 

Плен 6 
'Средствата од членот 3 на овој закон ќе се упо-

.требат за финансирање на инвестициите во областа 
на сообраќајот преку Југословенската инвестициона 
банка во износ од 16.700 милиони динари, така што 
за финансирањето на инвестициите во областа на 
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сообраќајот во 1966 година, заедно со средствата од 
членот 5 точка 1 на овој закон, ќе се употребат 
вкупно 45,700 милиони динари. 

Износот од 45.700 милиони динари од ставот 1 
на овој член претставува учество на федерацијата 
од 85% од височината на вложувањата во 19Ќ6 го-
дина за соодветните објекти. Остатокот од 15% од 
вкупните вложувања ќе го обезбедат републиките 
на чии. територии се градат тие објекти. 

Се овластува Сојузниот извршен совет средства-
та од ставот 1 на овој член да ги распореди на од-
делни намени односно објекти и да ги пропише 
условите за користење на средствата што ќе ги рас-
пореди за финансирање на работите на изградбата 
на авто-патот „Братство-единство" на територијата 
на Социјалистичка Република Србија." 

По исклучок од одредбата на 'ставот 2 од овој 
член, износите што ќе се употребат за финансира-
ње на пловните патишта и за студии и истражувања 
во областа на сообраќајот претставуваат учество на 
федерацијата од 100%. 

Член 7 
Југословенската инвестициона банка, Југосло-

венската земјоделска банка и Југословенската банка 
за надворешна трговија во 1966 година ќе ги упо-
требуваат средствата што според членот 2 став 1 
точка 2 од овој закон ги внесуваат во своите кре-
дитни фондови, за вложувања во вид на кредити 
во основни средства и трајни обртни средства според 
одредбите од овој закон. 

Член 8 
Југословенската инвестициона банка ќе ги упо-

треби средствата што и се даваат според членот 2 
став 1 точка 2 на овој закон за намирување на 
обврските по веќе склучените договори за давање 
кредити, а првенствено за извршување на обврските 
по договорите за изградба на објекти на енергети-
ката, како и за учествување во кредитирањето на 
инвестициите во Нов Белград до износот од 2.000 
милиони динари. 

Член 9 
Југословенската земјоделска банка ќе ги упо-

треби средствата што И се даваат според членот 2 
став 1 точка 2 од овој закон првенствено за учеству-
вање во кредитирање на завршувањето на објектите 
чија изградба започнала пред влегувањето во сила 
на овој закон, за зголемување на обработливото по-
вршини на работните организации, за воведување 
комплетна механизација во производството на пчен-
ка, шеќерна репка и во индустриското производство 
на храна за добиток, 

Член 10 4 

Југословенската банка за надворешна трговија 
ќе ги употреби средствата што И се даваат според 
членот 2 став 1 точка 2 од овој закон за учествување 
во кредитирање на извозот на опрема и изведување 
инвестициони работи во странство на кредит. 

Средствата од ставот 1 на овој член Југословен-
ската банка за надворешна трговија може да ги 
употреби како учество во кредитите по новите дого-
вори што ќе ги склучи во 1966 година најмногу до 
80% од вредноста на извозот на опрема односно од 
вредноста на инвестиционите работи што се изве-
дуваат во странство. 

Член 11 
Народната банка на Југославија од средствата 

што ќе ги оствари со реализација на странските 
заеми на федерацијата и од средствата на вишокот 
од интересот по кредитите што таа ги дава (член 4)' 
ќе ги отплатува заемите и кредитите што ги склу-
чила федерацијата во странство — до износот од 
84.200 милиони динари. 

,Член 12 
Овој закон влегува во сила. наредниот ден од 

денот на објавувањето во „,,Службен лист на СФРЈ", 
k ќе се применува од 1 јануари 1966 година. 

937. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВУВАЊЕТО 

НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОНДОВИТЕ ВО -
СТОПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за дополненија на Зако-
нот за установувањето на интересот на. фондовите 
во стопанството, што го усвои Сојузната скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 
1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 
29 декември 1965 година. 

П. Р, бр. 383 
30 декември 1965 година 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНО-
ВУВАЊЕТО НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОНДОВИТЕ 

ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за установувањето на интересот на 

фондовите во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/61 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/65 и 35/65) во членот 4 по ставот 1 се додава 
нов став 2, кој гласи: 

„Ако стопанската организација за покривање на 
загубата искажана во завршната сметка добила по-
себен санационен кредит, а е должна на плаќање 
интерес на деловниот фонд, ќе го плати овој инте-
рес на износот на деловниот фонд намален за оној 
дел од добиениот посебен санационен кредит кој го 
надминува износот на задолжителниот резервен 
фонд." 

Досегашниот сав 2 станува став 3. 

Член 2 
Во членот 14 став 1 на крајот се става запирка 

и се додаваат зборовите: „како и поблиски пропи-
си за тоа кои дејности, согласно со прописите за 
распоредување на стопанските дејности, се сметаат 
како дејности од членот 7 став 1 на овој закон". 

Член 3 
Овој закон ќе се применува и на пресметува-

њето на интересот според завршната сметка за 1965 
година. 

Член Л 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1966 година. 
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938. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот 'на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НОРМИТЕ НА АМОР-
ТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за нормите на амортизацијата на основните 
средства на стопанските организации, што го усвои 
Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот 

. собор од 28 декември 1965 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 29 декември 1965 година. 

П. Р. бр. 379 
30 декември 1965 година 

Белград - " " t 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НОРМИТЕ 
НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕД-

СТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за нормите на амортизацијата на 

основните средства на стопанските организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 22/64, 52/64 и 
20/65) во членот 22а, во третиот и дванаесттиот ред, 
по бројот: „1965" се додаваат зборовите: „и 1966". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1966 година. 

939. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРА-
ЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧ-
КИ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за формирање дополнителни средства 
за заеднички резерви на стопанските организации, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 28 декември 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 
1965 година. 

П. Р. бр. 390 
30 декември 1965 година 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ФОРМИРАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА 
ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОР-

ГАНИЗАЦИИ^ 

Член 1 
Во Законот за формирање дополнителни сред-

ства за заеднички резерви на стопанските органи-
зации („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65) по чле-
нот 3 се додаваат два нови члена, кои гласат: 

„Член За 
Средствата формирани според членот 1 на овој 

закон се депонираат во височина од 50% кај бан-
ките на републиките. 

Банката на републиката ќе плаќа на средствата 
од ставот 1 на овој член интерес по стопа од нај-
многу 4% годишно од денот на депонирањето. Сред-
ствата од ставот 1 на овој член банката на репуб-
ликата ќе ги врати во еднакви годишни износи во 
рок од 10 години од 1 јануари 1967 година. 

Банките на републиките ќе депонираат кај Ју-
гословенската банка за надворешна трговија 50% 
од средствата од ставот 1 на овој член, 

Југословенската банка за надворешна трговија 
на средствата од ставот 3 на овој член ќе плаќа 
интерес по стопа која е за 1% поголема од стопата 
што банката на републиката ја плаќа на средствата 
од ставот 1 на овој член. 

Југословенската банка за надворешна трговија 
ќе ги врати средствата од ставот 3 на овој член ЕО 
еднакви годишни износи во рок од 10 години од 1 
јануари 1967 година. 

Одредбите од овој член се применуваат на сите 
средства остварени според членот 1 од овој закон, 
со тоа депонирањето да отпочне од 1 јануари 1966 
година. 

Член 36 
Средствата од членот За став 1 на овој закон, 

по одбивање на средствата од ставот 3 на истиот 
член, републичките банки ќе ги употребат за по-
кривање на обврските и настанатите пречекору-
вања. 

Југословенската банка за надворешна трзЈОвија 
ќе ги употреби средствата од члекуот За став 3 на 
овој закон за кредитирање на извозот на опрема и 
изведување на инвестициони работи во странство 
на кредит." 

Член 2 
Во членот 4 ^ став 1 зборовите: „Дополнителните 

средства ќе им се даваат" се заменуваат со зборо-
вите: „Остатокот од дополнителните средства ќе им 
се дава". 

1 Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1966 година. 

940. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГО-

ВОДСТВО 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
општественото книговодство, што го усвои Сојуз-
ната скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 29 декември 1965 година и на седницата на Ор-
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ганизационо-политичкиот собор од 29 декември 1965 
година. 

П. Р. бр. 395 
30 декември 1965- година 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНОТО 

КНИГОВОДСТВО 

Член 1 
Во Законот за општественото книговодство 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/65) членот 31 се 
менува и гласи: 

„За извршување на задачите и работите од свр-
јот делокруг Службата на општественото книговод-
ство наплатува надоместок од корисниците на оп-
штествените средства и од други корисници на неј-
зините услуги според тарифата што ја донесуваат 
генералниот Директор и советот на работната заед-
ница на Службата на општественото книговодство 
во рамките на највисоките износи на надоместоците 
што ги определува Сојузниот извршен совет. 

Како основ за утврдување на надоместоците во 
тарифата служи платниот промет на корисниците 
на општествените средства што се врши преку Слу-
жбата на општественото книговодство." 

Член 2 
Членот 38 се менува и гласи: 
„Приходите на Службата на општественото кни-

говодство се: 
1) надоместок што Службата на општественото 

книговодство го наплатува од корисниците на оп-
штествените средства и од други корисници на неј-
зините услуги според тарифата од членот 31 на 
овој закон; 

2) други приходи што Службата на општестве-
ното книговодство ќе ги оствари со своето работење. 

Од остварените приходи Службата на опште-
ственото книговодство ги подмирува трошоците на 
работењето и обезбедува средства за лични доходи 
на своите работници — во согласност со движењето 
на личните доходи на работните луѓе во работните 
организации, како и средства потребни за издвоју-
вање во своите фондови. 

На надоместокот од ставот 1 на овој член Слу-
жбата на општественото книговодство не плаќа да-
нок на промет. 

Службата на општественото нкиговодство не 
плаќа интерес на своите фондови." 

Член 3 
Членот" 39 се менува и гласи: 
„Вкупните средства потребни за извршување 

на своите задачи и работи Службата на општестве-
ното книговодство ги утврдува и ги распоредува со 
финансискиот план согласно со статутот пред по-
четокот на годината на која се однесува планот. 

Наредбодавец за извршување на финансискиот 
план на Службата на општественото книговодство 
е генералниот директор." 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1966 година. 

941. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за данокот на промет, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 29 декември 1965 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор - од 29 декември 1965 
година. 

П. Р. бр. 392 
30 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

- н а Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Основниот закон за данокот на промет („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 29/65 и 3.3/65) во чле-
нот 16 став 1 точката 4 се менува и гласи: 

„4) на прометот на производите што Југословен-
скиот црвен крст ги добива без надоместок или ги 
набавува непосредно од производителите или тргов-
ските Организации на големо, а што ги користи за 
целите заради кои е основан;". 

На крајот на точката 9 точката се заменува со 
запирка и се додава точка 10, која гласи: 

. ,ДО) на туристичкиот пропаганден и информати-
вен материјал (проспеќтћ и влошки, ценовници, воз-
ни редови, туристички карти-мапи, планови на места 
и краишта, плакати, налепници, пресликани, фото-
графии, дијапозитиви, дијафолии, водичи и сл.), што 
бесплатно им ре дели на патниците и туристите." 

Член 2 
Во членот 23 став 1 точка 3 зборот: „земјодел-

ски" се брише. 
Во точката 5 зборовите: „списанија и весници" 

се заменуваат со зборовите: „весници, списанија, 
картографски производи, музикални, уметничкрг ре-
продукции, каталози на книги, музеи, ликовни га-
лерии и изложби, како и грамофонски плочи за 
учење странски јазици". 

На крајот на точката 7 точката се заменува со 
точка и запирка и се додаваат шест нови точки, кои 
гласат: 

„8) на прометот на лигнит, мрк јаглен, брикет 
од мрк јаглен, камен јаглен — асортиман „грашок" 
и на прометот на огревно дрво; 

9) на прометот на вода, топла вода и воде-
на пара; 

10) на прометот на електрична енергија; 
11) на прометот на гас Добиен со дестилација на 

јаглен и на прометот на масло за гореле и на бутан 
пропан гас; 

12) на прометот на воена униформа и неј чини 
делови; 

13) на прометот на стоки што ги вршат произ-
водителските или трговските стопански организации 
на начинот предвиден за вршење промет на големо 
(од склад или транзитно, со задолжително издавање 
фактура и по цени пониски од малопродажните), 
освен за продажбата на стоки извршена непосредно 
на граѓаните.". 

Ст. 2 и 3 се бришат. 
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Член 3 
Бо членот 25 ставот 1 се менува и гласи: 
„Даночна основица на републичкиот односно оп-

штинскиот данок на промет на стоки на мало е про-
дажната цена на производот, која ги содржи и сите 
споредни трошоци што продавачот му ги засметал 
на купувачот." 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
,.Во даночната основица не влегуваат транспорт-

ните и други трошоци, што продавачот ги платил по 
налог и за сметка на купувачот, а за кои постои 
соодветна документација." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 4 
Во членот 30 ставот 3 се менува и гласи: 
„Во даночната основица не влегуваат транспорт-

ните и други трошоци, што продавачот ги платил по 
налог и за сметка на купувачот а за кои постои 
соодветна документација." . 

Член 5 
Во членот 34 став 1 по зборовите: „занаетчиски 

услуги" се става запирка и се додаваат зборовите: 
„освен за услугите извршени на стопанските и други 
работни организации". 

Член 6 
Во членот 35 по зборовите: „комунални услуги" 

се става запирка и се додаваат зборовите: „освен за 
занаетчиските услуги извршени на стопанските и 
други работни организации". 

Член 7 
Во членот 40 став 2 зборовите: „до 10-иот" се 

заменуваат со зборовите: „до 20-тиот". 

Член 8 
Во членот 41 став 2 зборовите: „до 10-иот" се 

заменуваат со зборовите: „до 20-тиот". 

Член 9 
Членот 43 се менува и гласи: Ј 

„Обврзникот на данокот на промет што придо-
несот од личниот доход од самостојно вршење зана-
етчиски и други стопански дејности го плаќа спо-
ред годишна паушална основица или во годишен 
паушален износ, го плаќа и данокот на промет спо-
ред годишна паушална основица или во годишен 
паушален износ, а може да се утврди за една' или 
повеќе години. Начинот за утврдување, пресметува-
ње и наплатување на данокот на промет ќе го про-
пише општинското собрание." 

Член 10 
Во членот 45 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Аконтацијата на данокот на промет според ста-

вот 1 на овој член се уплатува во височина на една 
третина од пресметаниот данок на промет во изми-
натиот месец, и тоа за првата декада до 15-тиот во 
месецот, за втората декада до 25-тиот во месецот, а 
за третата декада до 5-тиот во наредниот месец. Во 
пресметката на аконтацијата од данокот на промет 
не влегува данокот на надоместоци за услуги од 
членот 33, ниту данокот на промет на стоки на мало 
од членот 57 ст. 3 и 4 на овој закон, кои се плаќаат 
до 20-тиот во месецот за целиот. промет извршен во 
изминатиот месец. 

Данокот на промет за целиот изминат месец се 
уплатува врз основа на пресметката извршена спо-
ред членот 40 од овој закон, со тоа што од вкупниот 
износ на данокот по пресметката се одбиваат упла-
тените аконтации од ставот 2 на овој член." 

Член И 
Во членот 49 по зборот: „основица" се додаваат 

зборовите: „или во годишен паушален износ", а по 
зборот: „уплатата" се додаваат зборовите: „во рок 
од 7 дена". 

Член 12 
По членот 72 се додава нов член 73, кој гласи: 
„За 1966 година стопите на републичкиот'данок 

на промет на стоки на мало и стопите на општин-
скиот данок на промет на стоки на мало заедно не 
можат да бидат поголеми од 6%, освен на прометот 
на алкохолни пијачки во трговијата на мало и во 
угостителството ако со посебен сојузен^ закон не е 
пропишано поинаку." 

Член 13 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

942. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА 

НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

на Законот за Тарифата на сојузниот данок на про-
мет, што го усвои Сојузната скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 29 декември 1965 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декем-
ври 1965 година. 

П. Р. бр. 373 
30 декември 1965 година 

Белград 
Претседател па Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Законот за Тарифата на сојузниот данок на 

промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65) во чле-
нот 8 точка 2 по зборот: „списанија" се става запир-
ка, а зборовите: „и весници" се заменуваат со збо-
ровите: „весници, музикални, картографски произ-
води, уметнички репродукции, каталози на книги, 
музеи, ликовни галерии и изложби, како и грамо-
фонски плочи за учење странски јазици". 

Во точката 6 на крајот по зборот: „дрво" се до-
даваат зборовите: „и камен јаглен — асортиман 
„грашок" и точката се заменува со точка и запирка. 

По точката 6 се додаваат три нови точки, кои 
гласат: 

„7) на прометот на вода, топла вода и воде-
на пара; 

8) на прометот на гас добиен со дестилација 
на јаглен; 

9) при увозот на производи за кои е според 
одредбите на членот 35 од Царинскиот закон и чле-
нот 18 од Законот за царинската тарифа предвидено 
ослободување од плаќање царина. Данок на промет 
нема посебно да се пресметува и да се плаќа ни 
кога се врши царинење според одредбите на чл. 11 
и 12 од Законот за царинската тарифа." 

Член 2 
Во членот 9 став 3 на крајот по зборовите: „ра-

ботни организации" се става запирка и се додаваат 
зборовите: „како и на научноистражувачки инсти-
тути и заводи, што ^маат лаборатории, експеримен-
тални работилници или погони за унапредување на 
производството.". 

v 
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Во ставот 4 зборовите: „погонски материјал" се 
заменува со зборовите: „погонско гориво" 

Член 3 
Во членот 10 став 1 зборовите: „фактурата за 

купување" се заменуваат со зборовите: „копијата од 
фактурата за продажба". 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Ако репродукционен материјал купен без пла-

ќање данок на промет му се продаде на купувач кој 
според членот 9 од овој закон нема право на набав-
ка на тој материјал без плаќање данок на промет, 
продавачот е должен на тој материјал да пресмета 
и да уплати данок по пропишаната стопа." 

Член 4 
Во членот 11 став 1 на крајот се додаваат збо-

ровите: „под условите од членот 10 на овој закон". 
Во ставот 2 зборовите: „(исклучително канцела-

риски механографски машини од средна и висока 
механизација)" се бришат. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:" 
„Ако опрема и делови од опрема, купени без 

плаќање данок на промет, му се продадат на купу-
вач кој во смисла на овој член нема право на на-, 
Савка на опрема без плаќање данок, продавачот е 
должен да пресмета и уплати данок по пропишаната 
стопа." 

Член 5 
Во Тарифата на сојузниот данок на промет се 

вршат следните измени и дополненија; 
1) во тар. број 4, во забелешката по точката 7 со 

додаваат две нови точки, кои гласат: 
„8. Извозниците на алкохолни пијачки при чие 

производство е употребен алкохол (етанол), имаат 
право на враќање на платениот данок на промет на 
тој алкохол што го содржат алкохолните пијачки 
што се извезени. 

Барањето за враќање на платениот данок по 
извршениот извоз се поднесува според одредбите на 
членот 14 од овој закон. Кон барањето за враќање 
се прилага доказ за извезените количини алкохолни 
пијачки и потрошените количини алкохол (етанол), 
според декларацијата и евиденцијата од точката 5 
на оваа забелешка. 

9. Другите видови алкохол, освен етанолот, спа-
ѓаат во тар. број 1 на оваа Тарифа."; 

2) во тар. број 6, во забелешката, во точката 1 
ставот 2 се менува и гласи: 

„На прометот на теренски автомобили данокот 
се плаќа според тар. број 1 од оваа Тарифа."; 

3) во тар, број 8, во забелешката, во точката 3 по 
зборот: „препарати" се додаваат зборовите: „и ве-
теринарни лекови"; 

4) во тар. број 11, во забелешката се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„Даночен обврзник е производителот односно 
продавачот на големо кој им продава кибрит на 
продавниците на мало (на трговијата, угостителство-
то и др.), или на крајните потрошувачи."; 

5) во тар. број 12, во забелешката, по точката 2 
се додава нова точка 3, која гласи: 

„3. По исклучок, на производите од сребро из-
работени од филигран, како и на производите од 
сребро што се комбинирани од валано сребро со 
филигран (табакери, жардиниери и сл.) данокот се 
плаќа по стопа од 12%."; 

6) во тар. број 16, во забелешката, се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„Даночен обврзник е производителот односно 
продавачот на големо кој им продава сол на продав-
ниците на/мало или на крајните потрошувачи."; 

7) во тар. број 17, во забелешката, во точката 3 
третата алинеја се менува и гласи: 

„— на приход што деловни здруженија на про-
изводителски организации ќе го остварат во врше-
њето на надворешнотрговски работи за своите чле-
нови;". 

Се додава нова алинеја 4, која гласи: 
„— на надоместоци од работите на увоз и извоз 

ћа книги и други публикации."; 

' 8) во тар. број 18, во забелешката, точката 3 се 
менува и гласи: 

„3. На надоместоци од вршење промет на пре-
хранбени производи на големо во Југославија и на 
надоместоци од вршење промет на книги и други 
публикации на големо во Југославија, не се плаќа 
данок на промет според овој тар. број."; 

9) во тар. број 20, во забелешката, точката 6 се 
менува и гласи: 

„6. За внатрешни менични заеми на државни 
органи, установи, стопански и други работни орга-
низации, како и за менични заеми дадени за поди-
гање станбени Згради на работниците, ќе се употре-
би меничен бланкет определен за вредност над 
100.000 динари, без оглед на износот, на меничниот 
заем." 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

943. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ И 
ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1966 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за утврдување на ви-
сочината на придонесите и даноците на граѓаните 
за 1966 година, што го усвои Сојузната скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 
1965 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 29 декември 1965 годиш. 

П. Р. бр. 394 
30 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 

1966 ГОДИНА 
Член 1 

По исклучок од членот 16 на Основниот закон 
за придонесите и даноците на граѓаните („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/64), височината на придоне-
сите односно даноците за 1966 година може да се 
утврди според прописите за определување на ос-
новиците и- стопите што општествено-политичките 
заедници ќе ги донесат до 31 јануари 1966 година. 

Член 2 
Од личните доходи од кои се плаќа придонес 

при исплатата на личните доходи (придонеси по 
одбивање) исплатени пред денот на влегувањето во 
сила на прописите од членот 1 на овој закон, ќе 
се плаќа придонесот по стопите што важеле на 
1 јануари 1966 година. 

Член 3 
Роковите за облог на придонесите и даноците 

на граѓаните од членот 133 на Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаните се продолжу-
ваат за 30 дена за обврзниците на кои придонесот 
односно данокот за 1966 година им се Обложува 
однапред. 

- Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот? 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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944. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИСОКАТА ГРА-
НИЦА ДО КОЈА РЕПУБЛИКИТЕ И ОПШТИНИТЕ 
МОЖАТ ДА ЈА УТВРДУВААТ ВИСОЧИНАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБО-

ТЕН ОДНОС 
Се прогласува Законот за дополнение на Зако-

нот за највисоката граница до која републиките и 
општините можат да ја утврдуваат височината на 
придонесот од личниот доход од работен однос, што 
го усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 29 декември 1965 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1965 
година. 

П. Р. бр. 380 
30 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИСО-
КАТА ГРАНИЦА ДО КОЈА РЕПУБЛИКИТЕ И ОП-
ШТИНИТЕ МОЖАТ ДА ЈА УТВРДУВААТ ВИСО-
ЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД 

ОД РАБОТЕН ОДНОС 
Член 1 

Во Законот за највисоката граница до која 
републиките и општините можат да ја утврдуваат 
височината на придонесот од личниот доход од ра-
ботен однос („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65) 
во членот 4 по завршената заграда се додаваат збо-
ровите: „при облогот на придонесот за 1965 година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Ако основицата на при-
донесот изнесува динари 

над до 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

945. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД 

ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
сојузните придонеси од личниот доход на граѓа-
ните, што го усвои Сојузната скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 29 декември 1965 го-
дина и на седницата из Стопанскиот собор од 
29 декември 1965 година. 

П. Р. бр. 382 
30 декември 1965 година 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИ-
ДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за сојузните придонеси од личниот 

доход на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 5/65 и 35/65) во членот 6 бројот: „1,200.000" се 
заменува со бројот: „2,000.000". 

Член 2 
Членот 7 се менува и гласи: 

i „Придонесот од вкупниот приход на граѓаните 
се плаќа по следните стопи: 

Се плаќа на име придонес 

1,000.000 3% 
1,000.000 1,500.000 30.000 6% на вишокот над 1,000.000 до 

1,500.000 2,000.000 60.000 + 9% Ј9 99 91 
1,500.000 
1,500.000 до 

2,000.000 2,500.000 105.000 + 12% 19 It If 
2,000.000 
2,000.000 до 

2,500.000 3,000.000 165.000 + 15% 99 19 tt 
2,500.000 
2,500.000 до 

3,000.000 3,500.000 240.000 + 20% 99 It tt 
3,000.000 
3,000.000 до 

3,500.000 4,000.000 340.000 25% 19 tt Л 
3,500.000 
3,500.000 до 

4,000.000 5,000.000 465.000 35% 91 It 11 
4,000.000 
4,000.000 до 

5,000.000 6,000.000 815.000 + 45% 99 it It 
5,000.000 
5,000.000 до 

6,000.000 7,000.000 1,265.000 55% 19 it it 
'6,000.000 
6,000.000 до 

7,000.000 8,000.000 1,815.000 + 65% 99 19 it 
7,000.000 
7,000.000 до 

над 8,000.000 2,465.000 + 70% 99 it 99 
8,000.000 
8,000.000 

а ќе се применува и на облогот на придонесот од 
вкупниот приход на граѓаните за 1965 година. 

Член 3 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за дополненија на Ос-
новниот закон за организацијата и финансирањето 
на социјалното осигурување, што го усвои Сојуз-
ната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 
28 декември 1965 година и на седницата на Соци-
јално-здравствениот собор од 29 декември 1965 го-
дина. 

П. Р. бр. 370 
30 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јо'сип Броз TfiTO, с р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА 

СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за организацијата и финан-

сирањето на социјалното осигурување („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 24/65) во членот 108 став 2 по 
зборовите: „стабилизирање на стопите на придоне-
сите," се додаваат зборовите: „да се формираат 
предвидените наменски средства за закрепнување 
на корисниците на пензија,". 

Член 2 
Во членот 118 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„(2) Дел од вкупните средства на фондот на 

инвалидското, и пензиското осигурување се издво-
јуваат на посебна сметка како наменски средства 
што можат Да се користат за помагање на закреп-
нување на пензионери, на начинот и под условите 
што поблиску ги определува собранието на репуб-
личката заедница на социјалното осигурување. Ви-
сочината на процентот на ова издвојување ја утвр-
дува собранието на Југословенската заедница на со-
цијалното осигурување за секоја одделна година." 

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 3̂  до 5. 

Член 3 
Во членот 120 ставот 3 се менува и гласи: 
„Средствата на сигурносната и валоризационата 

резерва можат да се користат како обртни средства 
за извршување на текуштите обврски на фондот." 

Член 4 
Во членот 190 по ставот 3 се додаваат нови ста-

вови 4 и 5, кои гласат: 
„(4) По исклучок од членот 118 став 2 на овој 

закон, издвојувањето на наменските средства според 
одредбата на тој став во 1966 година ќе се врши по 
стопа од 1,5% од вкупниот износ на исплатените 
пензиски примања. 

(5) Применувањето на одредбите од членот 116 
став 2 точка 1 и став 3 на овој закон доколку тие 
се однесуваат на обврски на федерацијата, се одлага 
до 1 јануари 1967 година. Средствата за обврските 
на федерацијата од членот 116 став 2 точка 1 на 
овој закон во 1966 година се обезбедуваат во стоците 
на придонесите за инвалидско и пензиско осигу-
рување." 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на' објавувањето во „Службен лист на, СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1969 годинаѕ 

947. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИ-
СОКАТА ГРАНИЦА ДО КОЈА МОЖАТ ДА СЕ 
ОПРЕДЕЛАТ СТОПИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СИ-
ТЕ ГРАНКИ, НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

ВО 1966 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за највисоката граница 
до која можат да се определат стопите на придо-
несот за сите гранки на социјалното осигурување 
во 1966 година, што го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 29 де-
кември 1965 година и на седницата на Социјално-
здравствениот собор од 29 декември 1965 година. 

П. Р. бр. 400 
30 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардбљ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАЈВИСОКАТА ГРАНИЦА ДО КОЈА МОЖАТ 
ДА СЕ ОПРЕДЕЛАТ СТОПИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА СИТЕ ГРАНКИ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ ВО 1966 ГОДИНА 

Член 1 
Највисоката граница до која можат вкупно да 

се определат стопите на основните придонеси за 
сите гранки на социјалното осигурување, заедно со 
стопата на придонесот за додаток на деца, во 1966 
година изнесува до 20,5% пресметано на износот 
на бруто личните доходи на работниците. 

Член 2 
По исклучок, стопите на придонесите на тери-

торијата на Социјалистичка Република Црна Гора 
можат да се определат и изнад границата од чле-
нот 1 на овој закон, а најмногу до вкупно 22%. 

Член 3 
Ако поради применување на одредбите од чле-

нот 1 на овој закон средствата на фондовите кај 
одделни заедници не би биле доволни за извршу-
вање на нивните законски обврски,. потребните до-
полнителни средства ќе ги обезбедат заедниците со 
користење на расположивите средства од резервите 
на своите фондови во текот на годината, како кре-
дитни средства, и тоа: 

1) комуналните заедници — со користење на 
средствата од резервата на фондот на здравстве-
ното осигурување што ќе преостанат по извршеното 
покривање на вишокот на расходите над приходите 
утврден со завршната сметка на тој фонд за 1965 
година; 

2) републичките заедници: 
а) со користење на средствата од валоризацио-

ната резерва на фондот'на инвалидското и пензи-
ското осигурување што ќе преостанат по обезбеду-
вањето на средствата за валоризација на пензиите 
за порастот на животните трошоци во целата 1965 
година и на средствата што се издвојуваат за таа 
резерва во текот на 1966 година; 

б) со користење на средствата од сигурносната 
резерва на фондот ,на инвалидското и пензиското 
осигурување што ќе преостанат по извршеното по-
кривање на вишокот на расходите над приходите 
утврден со завршната сметка на тој фонд за 1965 
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година и на средствата што "се издвојуваат за таа 
резерва во текот на 1966 година; 

в) со користење на средствата од резервата на 
фондот за додаток на деца што ќе преостанат по 
извршенето покривање на вишокот на расходите 
над приходите утврден со завршната сметка на 
тој фонд за 1965 година. 

Ако средствата од резервите од ставот 1 на овој 
член не би биле доволни, потребните дополнителни 
средства за извршување на текуштите обврски на 
фондовите ќе им се обезбедат на заедниците со по-
себен кредит, кој банките се должни да го дадат, 
по исклучок од важечките прописи за краткороч-
н о ^ кредитирање, со рок за враќање до крајот на 
1967 година. 

Член 4 
Комуналните заедници на социјалното осигуру-

вања и републичките заедници на социјалното осиг-
урување ќе ги усогласат одлуките за стопите н^ 
основниот придонес за здравствено осигурување 
односно за инвалидско и пензиско осигурување и 
на придонесот за додаток на деца, со важење од 
1 јануари 1966 година, ако збирот на стопите на 
овие придонеси според одлуките донесени за 1966 
година ја надминува највисоката граница од членот 
1 односно членот 2 на овој закон, 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1966 година. 

948. 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНБЕ-

НИТЕ ОДНОСИ 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за станбените односи, што го усвои 
Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од 29 декември 1965 година и на седницата 
на Организационо-политичкиот собор од 29, декем-
ври 1965 година. 

П. Р. бр. 384 
30 декември 1965 година ^ 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ 

Член 1 
Во Законот за станбените односи („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 17/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/65) во членот 3 став 1 зборовите:' 
„и да учествува во управувањето со зградата ако 
е зградата под општествено управување" се заме-: 
нуваат со зборовите: „и, согласно со посебен закон, 
да учествува во управувањето со зградата'^ 

,Член 2 
Членот 4 се менува и гласи: 

„(1) Правото да им даваат станови на користење 
на граѓани им припаѓа на општествено-политичката 
заедница, државните органи, работните организа-
ции, на други правни лица и граѓани што зградите 
и становите како инвеститори ги изградиле или по 
друг основ се здобиле со нив. 

(2) Становите им се даваат на граѓани на ко-
ристење по пат на договор за користење на стан, 
ако со овој закон не е определено поинаку." 

Член 3 
Чл. 6 до 9, 13 став 2 и чл. 14 и 19 се бришат. 

Член 4 
Во членот 23 по зборовите: „на станот" се става 

запирка, а зборовите: „или на друг акт кој претста-
вува полноважен основ за уселување (член 128)" 
се заменуваат со зборовите: „ако со овој закон не 
е определено поинаку". 

Член 5 
Во членот 28 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„(1) Ако во случај на развод на брак поранеш-

ните брачни другари што се заеднички носители 
на станарското право не се спогодат кој од нив 
ќе остане носител на станарското право, за тоа, 
по барање ца еден од нив, решава во вонпроцесна 
постапка општинскиот суд на чие подрачје ,е ста-
нот, водејќи сметка за станбените потреби на обата 
брачни другари, нивните деца и другите лица. што 
со нив заедно живеат во станот, за причините од 
кои е разведен бракот, како и за другите околности 
на случајот. 

(2) Поранешниот брачен другар кој според., од-
луката на судот престанал да биде носител на 
станарското право должен е да се исели од ста-
нот." 

Член 6 
Членот 29 се брише. 

Член 7 
Во членот 34 ставот 3 се менува и гласи: 
„(3) Ако корисникот на станот на кој му е 

откажано понатамошното користење на станот не 
се исели во рокот од ставот 2 на овој член, носи-
телот на станарското право може со тужба до суд 
да бара негово иселување." 

Ст. 4 до 7 се бришат. 

Член 8 
Членот 37 се брише. 

' Член 9 
Во членот 40''став 2 зборовите: „куќниот со-

вет" се заменуваат со зборовите: „мислење на ов-
ластениот орган на станарите". 

Во ставот 5 по зборот: „жалба" се додаваат 
зборовите: „ниту може да се води управен спор". 

,Член 10' 
Во членот 41 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) Носителот на станарското право е должен 

да плаќа станарина од денот на уселувањето во 
станот, ако не е договорено поинаку." 

Ставот 3 се брише. 

Нлен И 
Во членот 43 по зборот: „стан" запирката и по-

натамошните. зборови до крајот се бришам ^ 
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Член 12 
Членот 45 cet менува и гласи: 
„(1) По престанокот на договорот ^за користење 

на станот носителот на станарското право е дол-
жен да му го предаде станот на давателот на ста-
нот на користење ,односно на организацијата за 
стопанисување со станбените згради во општествена 
сопственост, во состојбата во која го примил ста-
нот, земајќи ги предвид промените до кои дошло 
поради редовната употреба на станот. 

(2) Договорните страни се должни заеднички 
писмено да ја утврдат состојбата во која се наоѓа 
станот во времето на предавањето. 

(3) Ако договорните страни не се спогодат во 
поглед на состојбата во која се наоѓа станот, секоја 
договорна страна може да бара таа состојба да се 
утврди во постапка за обезбедување докази кај" 
надлежниот суд." 

Член 13 
Членот 46 се брише. 

Член 14 
Членот 48 се менува и гласи: 
„(1) Општествено-политичките заедници, работ-

ните организации и̂  други правни лица што како 
инвеститори изградиле или по друг основ се здо-
биле со станбена зграда или стан, имаат право да 
даваат на /користење станови односно стан во таа 
зграда. 

(2) Ако во случајот од ставот 1 на овој член 
средствата за изградба на станбена зграда ги дале 
поголем број лица, со договор се определува кои 
станови во таа зграда одделните од тие лица ќе ги 
даваат на користење." v, 

- Член 15 
Во членот 49 став 2 зборовите: „и службени-

ците" зза двете места се бришат. 

Член 16 
Во членот 51 став 2 зборовите: „и службени-

ците" се бришат. 

Член 17 
Во членот 54 став 2 зборовите: „Куќниот совет" 

се заменуваат со зборовите: „Организацијата за 
стопанисување со станбените згради во општествена 
сопственост". 

Член 18 
Членот рб се брише. 

Член 19 
Членот 121 се менува и гласи: 
„(1) Договорот за користење на стан во оп-

штествена сопственост се склучува помеѓу носите-
лот на станарското право и организацијата за сто-
панисување со станбените зграби во општествена 
сопственост. Ј 

(2) Договорот за користење на стан од ставот 1 
на овој члан се склучува врз основа на актот, од 
давателот на станоска користење, ако е давањето 
на таков акт предвидено со договорот помеѓу да-
вателот на станот на користење и организацијата за 
стопанисување со станбените згради во општествена, 
сопственост. 

(3) Договорот за користење на стан во сопстве-
ност на граѓани се склучува помеѓу носителот на 
станарското право и сопственикот на семејната стан-
бена зграда односно сопственикот на станот како 
дел од зграда." 

Член 20 
Членот 122 се менува и гласи: 
„(1) Договорот за користење на стан треба да 

содржи особено: ^ - " 
1) назив односно име на давателот на станот 

на користење (организација за стопанисување со 
станбени згради во општествена сопственост, соп-
ственик на семејна станбена зграда или сопственик 
на стан како дел од зграда) и име на носителот на 
станарското право; 

2) улица и број на зградата во која е станот, 
назначување на станот според^ неговата положба 
во зградата и број на станбените простории; 

3) назначување на актот за давање на станот 
'на користење врз основа на jcoj е склучен догово-
рот, ако е со% овој закон пропишано донесување на 
таков акт; 

4) износ на станарината ,и време во кое стана-
рината треба да се плаќа; 

. 5) ,одредби за користење на заедничките прос-
тории и уреди во зградата; 

6) износ, и нач^н на плаќање на надоместок за 
користење на заедничките уреди, ако тој надомес-
ток се плаќа покрај станарината; 

7) обврска за текушто одржување на станот што 
ја поднесува носителот на станарското право; 

8) обврска на организацијата за стопанисување 
со станбените згради во општествена сопственост 
односно на сопственикот на семејната станбена 
зграда или сопственикот на станот како дел од 
зграда, во поглед на инвестиционото одржување на 
зградата односно станот; 

9) место и датум на склучувањето на договорот 
и потписи на договорните страни. 

(2) Договор за користење на стан не може да 
се склучи на определено време, освен во случаите 
определени во овој закон." 

Член 21 
По членот 122 се додаваат четири нови члена, 

кои гласат: 
„Член 122а 

Договор за користење на стан во општествена 
сопственост може да се склучи и на определено 
време во случаите во кои организацијата за сто-
панисување со станбените згради во" општествена 
сопственост може слободно да ја договара височи-
ната на станарината (член 32 од Основниот закон 
за' стопанското работење (стопанисувањето) со стан-
бените згради во општествена сопственост — „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 35/65). 

Член 1226 
(1) Договор за користење на стан може да се 

склучи и на определено време во случај ако е од 
страна на овластеното лице или надлежниот орган 
одлучено да треба зградата во која е тој стан да 
се руши во рок кој не е подолг од три години од 
денот на склучувањето на тој договор. 

(2) Во случајот од ставот 1 на овој член дого-
вор за користење Јна стан може да се склучи на 
време што преостанува до истекот на рокот опре-
делен за рушење на зградата. 

(3) Ако не се отпочне со рушење на зградата 
пред истекот на тој рок, договорот за користење 
на станот склучен на определено време останува 
во сила како договор за користење стан склучен 
на неопределено време. 

Член 122в 
(1) Ако носителот на станарското право треба 

да го користи станот привремено, додека давателот 
на станот на користење односно носителот на пра-

вното за користење или сопственикот не му обез-
беди друг договорен стан, договорот за користење 
на тој стан се склучува на определено време. 

(2) Во случајот од ставот 1 на овој член носи-
телот на станарското право не е должен да се 
исели од станот што му е" даден на привремено 
користење, пред да му се овозможи од давателот 
на станот на користење односно од носителот на 
правото за користење или од сопственикот да се 
усели во друг договорен стан, освен во случаите 
во кои според одредбите на овој закон може на 
носителот на станарско право да му се даде отказ 
на договорот за користење на стан склучен на 
неопределено време. 

Член 122г 
(1) Височината на ' станарината се определува 

со договорот за користење на станот. 
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(2) Ако надлежниот орган ги пропишал најви-
соките износи на станарината за одделни категории 
станови (член 31 став 3 од Основниот закон за 
стопанското работење (стопанисувањето) со станбе-
ните згради во општествена сопственост), височи-
ната на станарината се утврдува во рамките на 
тие износи. . . ^ 

(3) Ако во случајот од ставот 2 на овој член 
договорните страни не ^ожат да се спогодат за 
височината на станарината, носителот на станар-
ското право може, пред потпишувањето на дого-
ворот, да поднесе барање судот да ја утврди висо-
чината на станарината. 

(4) По барањето за утврдување височината на 
станарината решава во вонпроцесна постапка оп-
штинскиот суд на чие подрачје е станот. 

(5) Против првостепеното решение на општин-
скиот суд може да му се изјави жалба на окруж-
ниот суд во рок од 15 дена од денот на доставу-
вањето на решението. „ 

(6) Правносилното судско решение за висо-
чината на станарината ги обврзува обете договорни 
страни." 

Член 22 
Членот 123 се менува и гласи: 
„(1) Ако организацијата за стопанисување со 

станбените згради во општествена сопственост од-
носно сопственикот на семејната станбена зграда 
или сопственикот на станот како дел од зграда во 
случаите од чл. 31, 36 и 145 ца овој закон во рок 
од 30 дена од денот на поднесеното барање не 
склучи договор за користење на станот, општин-
скиот суд, по барање од лицето што треба да го 
користи станот, донесува решение во вонпроцесна 
постапка што го заменува договорот за користење 
на станот. 

(2) Решението од ставот 1 на овој член треба 
да ги содржи податоците наведени во членот 122 
став 1 на овој закон. 

(3) Решението донесено според ставот 1 на овој 
член го заменува договорот за користење на станот 
додека тој договор не биде склучен според одред-
бите од овој закон." 

Член 23 
Членот 125 се менува и гласи: 
„По склучувањето на договорот за користење 

на станот претставникот на организацијата за сто-
панисување со станбените згради во општествена 
сопственост односно сопственикот на семејната стан-
бена зграда или сопственикот на станот како дел 
од зграда е должен да му го предаде станот на 
носителот на станарското право на користење." 

Член 24 
По членот 126 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
, ,Членува 

Организацијата за стопанисување со стонбените 
згради во општествена сопственост односно сопстве-
никот на семејната станбена зграда или сопствени-
кот на станот како дел од зграда е должен да 
го одржувач станот во состојба во која му го предал 
на носителот на станарското право, согласно со 
нормативите за инвестиционо одржување, ако не 
е договорено поинаку. 

Член 1266 
(1) Ако биде потребно во станот, заради негово 

одржување во состојбата во која мора да се одр-
жува според пропишаните нормативи, да се изврши 
поправка која не паѓа на товар на носителот на 
станарското право, тој може од организацијата за 
стопанисување со станбените згради во општествена 
сопственост односно од сопственикот на семејната 
станбена зграда или сопственикот на станот како 
дел од зграда да бара да ја изврши таа поправка. 

(2) Ако организацијата за стопанисување со 
станбените, згради во општествена сопственост од-
носно сопственикот на семејната станбена зграда 
или сопственикот на станот како дел од зграда во 

примерен рок не ја изврши поправката, носителот 
на станарското право може таа Поправка односно 
тие работи да ги изврши сам. 

(3) Носителот на станарското право е овластен 
трошоците од ставот 2 на овој член да ги одбие 
од станарината." ' ' 

Член 25 
Во членот 128 ставот 1 се менува и гласи: 
„Носителот на станарското право може да се 

усели во станот дури по склучувањето на договорот 
за користење на станот, ако со овој закон не е 
определено поинаку." 

Ст. 2 до 4 се бришат. 
Член 26 

Во членот 130 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) Отказ на договорот за користење на стан 

може да му се даде на носителот на станарското 
право: 

1) ако носителот на станарското право или друг 
станар го користи станот за цел противна на дого-
ворот или на начинот со кој на станот, на заед-
ничките простории или уреди по нивна кривица им 
се нанесува штета; 

2) ако носителот на станарското право или друг 
станар го користи станот на начин со кој се поп-
речува друг станар во мирното, користење на станот; 

3) ако носителот на станарското право заостане 
со плаќањето на станарината за време од три 
месеци едноподруго или подолго во кое и да е 
време на користењето л а станот, освен од причи-
ната наведена во членот 1266 на овој закон; 

4) ако носителот на станарското право, во рок 
од три месеци од "денот на стасаноста не го плати 
надоместокот за користење на заедничките уреди 
кој се плаќа одвоено од станарината; 

5) ако носителот на станарското право не ги 
изврши договорените работи потребни за текуштото 
одржување на станот што паѓаат на негов товар; 

6) ако носителот на станарското право без оп-
равдана причина не се усели во станот во рок од 
три месеци од денот на склучувањето на договорот 
за користење на станот." / 

Член 27 
По членот 130 се додава нов член 130а, кој 

гласи: 
„Отказот на договорот за користење на стан од 

причините наведени во членот 130 став 1 на овој 
закон го дава организацијата за стопанисување на 
станбените згради во општествена сопственост од-
носно сопственикот на семејната станбена зграда 
или сопственикот на станот како дел од зграда/' 

Член 28 
Во членот 131 став 1 зборовите: „куќниот со-

вет" се заменуваат со зборовите: „организацијата за 
стопанисување со станбените згради во општествена 
сопственост". 

Во ставот 3 зборовите: „во точ. 3 до 6" се заме-
нуваат со зборовите: „во точ. 3 до 5". 

Член 29 
Во членот 134 став 1 зборовите: „негов отказ" 

се заменуваат со зборовите: „негово барање или 
молба", а зборовите: ,.дисциплинска одлука односно 
пресуда" -7 со зборовите: „исклучување од работ-
ната заедница". 

Член 30 
Во членот 137 став 1 зборовите: „со домашни 

стопански организации, државни органи, установи 
или општествени организации" се заменуваат со 
зборовите: „во работни организации, државни ор-
гани или општествено-политички организации". 

% ' 
Член 31 

Во членот 142 ст. 3 и 4 се бришат. 

Член 32 
Во членот 144 став 1 зборовите: „не донесе 

решение со кое тој стан му се дава" се заменуваат 
со зборовите: „не му го даде тој стан". 
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Член 33 
По членот 145 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

„Член 145а 
(1) Договорот за користење на стан склучен на 

определено време (член 22 став 3) престанува со 
истекот на времето на кое е склучен. ^ 

(2) Ако станот по истекот на времето на кое е 
склучен договорот не биде испразнет и предаден, 
даватело^на станот на користење може да поднесе 
тужба за испразнување на станот. 

(3) За решавање на споровите за испразнување 
на стан надлежен , е општинскиот суд. 

(4) Постапката во споровите за испразнување 
стан е итна. ^ 

Член 1456 
Договорот за користење на стан склучен на 

определено време се смета, по истекот на времето 
на кое е склучен, молкома обновен на наопределено 
време ако давателот на станот на користење на 
шест месеци пред истекот на договорот не го изве-
стил носителот на станарското право дека ќе бара 
испразнување на станот во договорениот рок." 

Член 34 
Членот 146 се брише. 

Член 35 
Во членот 150 ставот 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 36 
Во членот 158 став 1 зборовите: „еден месец" 

се заменуваат со зборовите: „30 дена". 

Член 37 
Во членот 164 ставот 2 се менува и гласи: 
„(2) Ако повеќе сосопственици истовремено има-

ат намера да се уселат во празен стан во ^сопстве-
ничка зграда, во случај на спор за тоа решава оп-
штинскиот суд во вонпроцесна постапка, водејќи 
сметка за оправданоста на причи-ните за" уселување 
на одделни сосопственици, за големината на ^соп-
ственичките делови и за други околности." 

Ставот 3 се брише. 

Ч^ен 38 
Во членот 166 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) Ако повеќе сосопственици на семејна стан-

бена зграда бараат замена на своите станови за ист 
стан во' таа зграда, право на замена на тој стан 
има оној сосопственик за кого судот ќе утврди дека 
неговите причини за замена се пооправдани." 

Член 39 
Во членот 167 ставот 3 се брише. 

Членко 
Во членот 168 став 2 зборовите: „кај станбениот 

орган на собранието на општината" се заменуваат 
со зборовите: „во депозит кај општинскиот суд". 

Член 41 
Во членот 170 точката 1 се менува и гласи: 
„1) лице што ќе се усели во стан без претходно 

склучен договор за користење на тој стан;". 

Член 42 
Во членот 171 точ, 1 до 3 се бришат. Досегаш-

ните точ. 4 и 5 стануваат точ. 1 и 2. 

Член 43 
Чл. 172, 174 и 175 се бришат. 

^ Член 44 
Во членот 184 ставот 7 се брише. 

Член 45 
Во членот 185 ст. 3 и 4 се менуваат и гласат! 
„(3) При определувањето на станарината што ќе 

ја плаќаат одделни состанари, се земаат предвид 
и разликите што постојат помеѓу одделни состана-
р и р о погледа користењето на помошните простории 
(бЗња, кујна, просторија за остава и сл.). 

(4) Станарината што ја плаќа состанарот се 
утврдува со договорот за користење на станот." 

Член 46 
Во членот 187 став 2 зборовите: „да бара стан-

бениот орган на собранието на општината да донесе 
решение за нивното' иселување"' се заменуваат со 
зборовите: „да бара нивно иселување со тужба до 
општинскиот суд". 

- Член 47 
Членот 189 се менува и гласи: 
„Сите спорови помеѓу состанарите што произ-

легуваат од состанарскиот однос ги решава општин-
скиот суд." 

Член 48 
Членот 194 се брише. 

Член 49 
По членот 192 се додава нов член 192а, кој гласи: 
„(1) Постојните договори за користење на "стан 

склучени пред влегувањето во сила на овој закон 
остануваат во сила, со тоа што ќе се заменат со 
нови договори за користење на стан, согласно со 
одредбите на членот 122 од овој закон. 

(2) Нови договори ќе склучат носителите на ста-
нарско право и организациите за стопанисување со 
станбените згради во општествена сопственост од-
носно сопствениците на семејна станбена зграда или 
сопствениците на стан како дел од зграда до 31 
декември 1966 година. 

(3) Новите договори за користење на стан се 
склучуваат на полн износ на станарината. 

(4) Со новите договори за користење на стан се 
утврдува и делот од станарината кој непосредно /го 
плаќа! носителот на станарското право и кој во 
1966 година не може да биде поголем од височината 
на станарината утврдена согласно со прописите што 
важеле до 31 декември 1965 година." 

Член 50 
(1) Ако е поведена постапка пред општинскиот 

станбен орган и општинската орбитражна комисија 
според одредбите на овој закон што престанале да 
важат на 31 декември 1965 година, а до денот на 
влегувањето во сила на овој закон не е донесено 
првостепено' решение, или решението пред тој ден 
било поништено и предметот му бил вратен на прво-
степениот орган, постапката ќе продолжи според 
одредбите на овој закон. 

(2) Ако е против решение донесено според од-
редбите на овој закон што престанале да важат 
на 31 декември 1965 година изјавена жалба по вле-
гувањето во сила на овој закон, или е против 
такво решение изјавена жалба пред влегувањето 
во сила на овој закон, но до неговото влегување 
во сила не е донесено решение по жалбата, ре-
шението по жалбата ќе се донесе според одред-
бите на овој закон што престанале' да' важат 
на 31 декември 1965 година. 

(3) Ако во случајот од ставот 2 на овој член 
решението биде поништено и предметот му биде 
вратен на првостепениот орган по влегувањето во 
сила на овој закон, постапката ќе продолжи и пред-
метот ќе 'се расправи според одредбите на овој 
закон. 

Член 51 
Соч денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: Законот за посебното ре-
гулирање на определени прашања од областа на 
станбените односи на територијата на град Скопје 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63); Законот за 
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посебното регулирање на определени прашања од 
областа на финансирањево на станбената изградба 
на територијата на град Скопје („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63); Законот за посебно регулирање 
определени прашања од областа на станбените од-
носи на поплавените подрачја ро социјалистичките 
републики Хрватска и Словенија („Службен лист 1 

на СФРЈ", бр. 46/64); Законот за посебно регулирање 
определени прашања од областа на финансирањето 
на станбената изградба на градските подрачја во 
социјалистичките републики Хрватска и Словенија 
пострадан^ поради поплавите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 46/64); Законот за посебно регулирање 
на определени прашања од областа на станбените 
однош^на подрачјата поплавени во 1965 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/65) и Законот за 
посебно регулирање на определени прашања од 
областа на финансирањето на станбената - изградба 
на подрачјата пострадани од поплавите во 1965 го-
дина („Службен лист на СФРЈ^ бр. 29/65). 

Член 52 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законот за станбените односи. ! 

Член 53 ^ 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФР4", 
а ќе се применува од 1 јануари^!965 година, 

949. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОПСТВЕ-

НОСТА НА ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за сопственоста на делови од згради, 
што го, усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 29 декември 1965 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор од 
29 декември 1965 година. 

П. Р. бр. 386 
30 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОЏОТ ЗА 

СОПСТВЕНОСТА НА ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ 

Член 1 
Во Законот за сопственоста на делови од згра-

ди („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/65) членот 8 , 
се брише. ^ 

Члец 2 „ 
Членот 16 се менува и гласи: 
„Сопственикот на стан како посебен дел од згра-

да која е во фондот на станбените згради на орга-
низацијата за стопанисување со станбените згради 
во општествена сопственост, кој самиот го користи 
тој стан, должен е на таа организација да ќ ги пла-
ќа трошоците за инвестиционо и текушто одржува-
ње на зградата. ^ 

Височината на износите што сопственикот на 
посебниот дел од зграда според ставот 1 од овој 
член е должен да ги уплатува се утврдува со дого-

ч 
ворот што тој го склучува со организацијата за сто-
панисување со станбените згради во општествена 
сопственост. v 

Ако договорните, страни не можат да се спого-
дат, секоја страхМ може да бара височината на овие 
износи да ја утврди судот во вонпроцесна постапка. 

Ако сопственикот на стан како посебен дел од 
^з^рада која е во фондот на станбените згради на 
организацијата за стопанисување со станбените 
згради во општествена сопственост не го користи 
самиот тој стан," носителот на станарското право во 
таков стан и го плаќа целокупниот износ'на стана-
рината на организацијата за стопанисување со стан-
бените згради, која на сопственикот ќе му го испла-
ти делот од станарината што преостанува по издво-
јувањето на трошоците за инвестиционо и текушто 
одржување, а согласно со договорот склучен помеѓу 
сопственикот и организацијата за стопанисување со 
станбените згради во општествена сопственост." 

Член 3 
пленот 17 се менува и гласи: 
^Сопственикот на деловна просторија како по-

себен дел од зграда која е во фондот на станбените 
згради на организацијата за стопанисување со стан-
бените згради во општествена сопственост, без оглед 
дали деловната просторија ја користи сам или му 
ја дава на друг во закуп или подзакуп, должен е на 
таа организација да и ги плаќа трошоците за инве-
стиционо и текушто одржување на зградата што би 
требало да ги плаќа кога тој посебен дел би се ко-
ристел како стан. 

Височината на износот од ставот 1 на овој член 
се утврдува со договор помеѓу организацијата за 
стопанисување со станбените згради во општествена 
сопственост и сопственикот на посебниот дел од 
зградата." 

Член 4 -
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1966 година. 

950. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ СО ЗЕМЈИШТА И 

ЗГРАБИ 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
ћрометот со земјишта и згради, што го усвои Соју-
зната скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 29 декември 1965 година и на седницата на Орга-
низационо-политичкиот собор од 29 декември 1965 
година. 

П. Р. бр. 387 
30 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ СО 

ЗЕМЈИШТА И ЗГРАДИ 

Член 1 
Во Законот за прометот со земјишта и згради 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/65) во членот 8 
ставот 2 се брише. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
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951. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕЛОВНИТЕ 

ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за деловните згради и простории, што 
го усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот сс)бор од 29 декември 1965 година и на сед-
ницата на Организационо-политичкиот собор од 29 
декември 1965 година. 

П. Р. бр. 389 
30 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ 

Член 1 
Во Законот за деловните згради и простории 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/65) во членот 2 
ставот 1 се брише. 

Член 2 
Во членот 8 ставот 2 се брише. 

Член 3 
Членот 10 се брише. 

Член 4 
Членот 13 се брише. 

Член 5 
По членот 20 се додава нов член 20а, кој гласи: 
„Ако деловните простории се-наоѓаат во станбе-

на зграда што е пренесена во фондот на станбените 
згради на организацијата за^ стопанисување со стан-
бените згради в,о општествена сопственост, догово-
рот за закуп на тие деловни простории се склучува 
помеѓу таа организација и закупувачот. 

Договор за закуп на деловните простории од 
ставот 1 на овој член се склучува врз основа на 
актот на закуподавачот, ако е давањето на таков 
акт предвидено со договорот помеѓу закуподавачот 
и организацијата за стопанисување со станбените 
згради во општествена сопственост." 

Член 6 
'Во членот 27 ставот 5 се брише. Ј4 

Член 7 
Во членот 31 став 1 зборовите: „што се уплату-

ва во фондот што служи за одржување на зграда-
та" се заменуваат со зборовите: „што задолжително 
се издвојува за одржување на зградата". 

Член 8 
Во членот 63 ставот 1 се менува и гласи: 
„Писмениот договор за закуп на деловните про-

стории склучен до денот на влегувањето во сила 
на овој закон останува во сила, но договорните 
страни се должни до 30 јуни 1966 година да го усо-

гласат договорот со одредбите од овој закон и од 
Основниот закон за стопанското работење (стопа-
нисувањето) со станбените згради во општествена 
сопственост („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65." 

Член 9 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на чСФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1966 година. 

952. " 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОВЛА-
СТИЦИТЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ ЗА 

МЛАДИНАТА И ДЕЦАТА 

Се прогласува Законот за повластиците во пат-
ничкиот сообраќај за младината и децата, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 29 декември 1965 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор од 9 декем-
ври 1965 година. 

П. Р. бр. 368 
30 декември 1965 година 

Белград 
- Претседател на Републш^а , 

Јосип Броз Тито, с.р. 
Претседател t 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с.р. 

3 А К О Н 
ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРА-

ЌАЈ ЗА МЛАДИНАТА И ДЕЦАТА 

Член 1 
Младината и децата "имаат право на повласти-

ла од 75% од редовната возна цена во железнич-
киот, друмскиот, поморскиот и речниот сообраќај: 

^ 1) за училишни и научни екскурзии на ученици 
и студенти; 

2) за колективни патувања на пионери; 
3) за младина и деца кога во групи се испраќаат 

во закрепнувалишта, летувалишта, одморалишта 
или на логорувања; 

4) за групни патувања на ^ленови на феријал-
ниот сојуз на Југославија и членови на Сојузот на 
извидувачите на Југославија, и тоа кога патуваат 
во група од најмалку 5 лица. 

Повластицата од ставот 1 на овој член се ко-
ристи со потврда од училиштето односно младин-
ската организација дека корисниците на повласти-
цата се ученици, студенти или членови на младин-
ска организација, и дека "нивното патување е орга-
низирано од училиштето 'односно младинската ор-
ганизација. 

Член 2 
Средствата за давање надоместок на сообраќај-

ните стопански организации за искористените по-
властици од членот 1 на овој закон се обезбедуваат 
во сојузниот буџет. 

Член 3 
Давањето на повластици за дневен превоз на 

ученици и студенти во училишта надвор од местото 
на нивното живеалиште и за поединечни патувања 
на ученици^ и студенти за време на школување, се 
регулира со републички прописи. 

Член 4 
Сојузниот секретар за сообраќај и врски, во 

спогодба со сојузниот секретар за финансии, ќе до-
несе, по потреба, поблиски прописи за начинот на 
користење повластиците од членот 1 на овој закон, 
како и за начинот на пресметување на надоместок 
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ците на сообраќајните стопански организации за 
искористените повластици. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ, 
а ќе се применува од 1 јануари 1966 година. 

953. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТНИОТ 

ИНТЕРЕС НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

на Законот за додатниот интерес на штедните вло-
гови, што го усвои Сојузната скупштина на седни-^ 
цата на Сојузниот собор од 29 декември 1965 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декем-
ври 1965 година. 

П. Р. бр. 397 
30 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с.р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДОДАТНИОТ ИНТЕРЕС НА ШТЕДНИТЕ 
ВЛОГОВИ 

Член 1 
Во Законот за додатниот интерес на штедните 

влогови („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65) во 
членот 1 ставот 1 се менува и гласи: 

„На сите штедни влогови што до 31 јули 1965 
година се вложени на штедни книшки кај банките, 
Поштенската штедилница, штедно-кредитните за-
други, земјоделските и други задруги и работните 
организации што се занимаваат со земјоделско про-
изводство односно со одгледување и искористување 
на шуми, а-^кои имаат посебно организирани штед-
но-кредитни служби (отсеци), покрај интересот по 
договорената стопа, ќе се пресмета и надоместок во 
вид на додатен итнерес во височина на 'просечниот 
пораст на цените на стоките во продажба на мало 
во периодот од 1 јули до 31 декември 1965 година, 
според општиот индекс на цените на мало на Со-
јузниот завод за статистика." 

Член 2 
Во членот 4 по зборот: „ банките" зборот: „и" 

се заменува со запирка, а по зборовите: „Поштен-
ската штедилница" се додаваат запирка и зборови-
те: „задругите и организациите од членот 1 став 1 
на овој закон". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

954. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К A 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ПРОПИ-
ШУВАЊЕТО, ПЕЧАТЕЊЕТО И ИЗДАВАЊЕТО НА 

ОБРАСЦИ 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на Уредбата за пропишувањето, печатењето и 

Издавањето на обрасци, што го усвои 'Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 15 
декември 1965 година и на седницата ria Организа-
ционо-политичкиот собор од 29 декември 1965 го-
дина. 

П. Р. бр. 402 
30 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р, 
^Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕТО, ПЕЧАТЕЊЕТО И ИЗДА-

ВАЊЕТО НА ОБРАСЦИ 
Член 1 

Уредбата за пропишувањето, печатењето и из-
давањето на обрасци („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 50/57) престанува да важи. 

Член 2 
Овој закон влегува во силаѓ осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

955. 
Врз основа на членот 12 став 1 во врска со чле-

нот 152 од Законот за изборот на сојузните прате-
ници, а бидејќи е во Сојузниот собор на Сојузната 
скупштина упразнето место во Изборната единица 
91 — Прокупље, донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на сојузен пратеник во Сојузниот собор на Со-
јузната скупштина во Изборната единица 91 — Проч 
купље. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат во оп-
штинските собранија на територијата на Изборната 
е,диница 91 — Прокупље на 18 февруари 1966 годи-
на, а од страна на избирачите на 6 март 1966 го-
дина. 

Бр. 06-2191/1 
27 декември 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

956. 
Врз. основа на членот 90 точка 2 од Основниот 

закон за средствата за работа на органите на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ 
ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНА-

ВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патниГ и други 

трошоци што на сојузните органи на управата им 
се признаваат во материјални трошоци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/65) во членот 4 став 1 бројот: 
„4.000" се заменува со бројот: „6.000". 

Член 2 
ј Членот 7 се менува и гласи: 

„Издатоците за превоз на работници на ра-
бота и од работа му- се признаваат на органот во 



(Четврток, 30 декември 1965 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ !БроЈ 51 - Страна 1905 

материјални трошоци само над просечните трошоци 
за превоз со средствата на градскиот јавен сооб-
раќај, сметајќи по едно возење во одење на ра-
бота и во враќање од работа. 

Со правилникот на органот поблиску се опре-
делуваат условите и начинот за пресметување на 
надоместоците од ставот 1 на овој член." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1966 

година. 
Р. п. бр. 170 

18 декември 1965 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

957. 
Врз основа на членот 147 став од Основниот 

закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРЕДИТОТ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА РАСПОРЕДЕ-
НИТЕ СРЕДСТВА ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 

1966 ГОДИНА 
1. За покривање на раапоредените средства во 

сојузниот буџет за 1966 година поради нерамномерно 
притекување на приходите, федерацијата склучува 
договор за кредит кај Народната банка на Југосла-
вија, најмногу до износот од 60 милијарди динари, 
чиј рок за враќање е 31 декември 1966 година.^ 

2. Договорот за кредит според оваа одлука ќе го 
склучи со Народната банка на Југославија Секре-
таријатот за сојузен буџет и општи работи. 

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

Р. п. бр. 171 
22 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

958. 
Врз основа-на членот 147 став 2 од Основниот 

закон за финансирање на општествено-политички-
те заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64), 
Сојузниот извршен совет донесува 4 

. О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КРЕДИТОТ КАЈ 
НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПО-
КРИВАЊЕ НА РАСПОРЕДЕНИТЕ СРЕДСТВА ВО 

СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1965 ГОДИНА 
1. ЈВо Одлуката за кредитот кај Народната бан-

ка на Југославија за побивање на распоредените 
средства во сојузниот буџет за 1965 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 12/65 во точката 1 зборо-
вите: „30 милијарди" се заменуваат со зборовите: 
„70 милијарди". 

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

Р. п. бр. 172 
22 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател,^ 
Петар Стамболиќ, с. р. 

959. 

Врз основа на членот 31 од Законот за опште-
ственото книговодство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/65 и 57/65), на предлог од генералниот дирек-
тор на Службата на општественото книговодство, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА НАДОМЕСТОЦИ-
ЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НА СЛУЖБАТА НА ОП-

ШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

1. Средствата за извршување на своите задачи 
и работи определени со закон и со други прописи 
Службата на општественото книговодство ги обез-
бедува од надоместоците за услугите што ги врши 
во работите на платниот промет и за услугите што 
ги врши во врска со платниот промет. 

2. Највисоките износи до кои Службата на оп-
штественото книговодство може да ги наплатува на-
доместоците за услугите од точката 1 на оваа од-
лука се: 

Реден 
број Вид работа ^ Надоместок 

1. Работи по жиро-
сметка: 

—- по жиро-сметќите на 
корисниците 1,7%о (од илјада) на месеч-

ниот долговен промет на ре-
довната жиро-сметка. Од 
долговниот промет на жи-
ро-сметките за извршување 
на буџетите на општестве-
но-политичките заедници, се 
исклучуваат дадените дота-
ции. Кај самостојните фон-
води на општествено-поли-
тичките заедници, надомес-

' ток се наплатува на непо-
средното користење средст-
ва. По жиро-сметките на 
издвоените средства на ко-
рисникот не се наплатува 
надоместок 

— по жиро-сметките на 
фондовите,, на соци-
јалното осигурува-
ње, школството и 
општествените орга-
низации ' 1%о (од илјада) на месечниот 

долговен промет на жиро-
сметката 

— по сметките на сред-
ствата на банките 0,2%о (од илјада) на износот 

I на кредитите дадени на ра-
v ботни и други организации 

во текот на месецот, освен 
на износот на кредитите да-
дени на банките 

2. Уплатување и ис-
платување во гото-
во што го вршат 
граѓани и граѓанско-
правни лица 2%о (од илјада), минимум -

60 динари а максимум — 
6.000 динари 

3. Издавање цирку-
ларно кредитно пи-
смо и банчин чек 300 динари по писмо однос-

но чек 
4. Отворање акреди-

тив — отворање, 
зголемување, ^про-
должување и изме-
на на условите 2%о (од илјада) тримесечно, 

минимум - 1.000 динари а 
максимум — 5.000 динари . 
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Реден 
број Вид работа Надоместок 
5. Испраќање чек на 

инкасо 200 динари по чек 

6. Протест на чек 1.500 динари по чек, со до-
-Даток на фактичните тро-
шоци 

7. Издавање телефон-
ски, телеграфски и 
телепринтер-налог 2%о (од илјада), минимум — 

500 динари а максимум — 
5.000 динари, со додаток на 
фактичните трошоци 

8. Пресметување гото-
вина со пошти 100 динари по секеј днев-

ник на уплати, дневник на 
исплати и вирмански днев-
ник 

9. Работи на штедна 
служба за сметка на 
Поштенската ште-
дилница 100 динари по збирно авизо 

10. Извршување на суд-
ски одлуки 1.000 динари за пресуда со 

една главница, а за секоја 
понатамошна главница уш-
те по 200 динари 

11. Изработка на пре- , ' 
пиен — изводи, кар-
тички л сл. 200 динари по исправа од-

' носно страна 
12. Издавање разни по-

тврди и заверка на 
податоци 300 динари по потврда 

13. Амортизација — из-
вестување за исчез-
нување на парична 
исправа 500 денари по исправа, со 

додаток на фактичните тро-
шоци 

14. Продажба, замена и 
откуп на таксени и 
даночни вреднос-
ници 2% на износот на продаде-

^ ните таксени и даночни вред-
носници 

15. Замена на оштете-
ни банкноти и ко-
вани пари 20 динари по апоен 

3. Во рамките на највисоките износи на надо-
местоците од точката 2 на оваа одлука,^ советот 
на работната заедница и генералниот директор на 
Службата на општественото книговодство ја утвр-
дуваат со Тарифата височината на надоместоците 
што ќе ги наплатува Службата. ч 

4. Надоместоците за извршените задачи и ра-
боти Службата на општественото книговодство ги 
наплатува од корисниците во готови пари или со 
Задолжување на сметката. 

5. Покрај надоместоците предвидени со Тари-
фата, Службата на општественото книговодство ги 
наплатува и фактичните трошоци во врска со из-
вршувањето на услугите од точката 1 на оваа 
одлука. Како фактични трошоци се сметаат осо-
бено: 

1) поштарината за препорачани, експресни и 
авионски пратки, за пратки со повратен рецепис и 
за други посебни ракувања со. пратки, поштари-
ната за пакети, како и транспортните трошоци; 

2) трошоците за телепринтер, телеграф и теле-
фонски разговори, освен трошоците за месни теле-
фонски разговори; 

3) трошоците на материјалот за посебни паку-
вања; 

4) трошоците што ги засметуваат банките во 
земјата, што учествуваат во извршување на 
богата; 

5) трошоците за правно застапување, судските 
трошоци и сл.; 

6) трошоците на стручњаци за работа по ба-
рање од корисници и сл.; 

7) другите фактички трошоци. 
6. За извршување на други задача и работи 

по барање на корисниците, за кои не се наплату-
ваат надоместоци според Тарифата, Службата на 
општественото книговодство наплатува надоместок: 
спогодбено утврден со корисникот. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1966 
година. 

Р. п. бр. 173 
30 декември 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Ш) . 

Врз основа на членот 188 од Основниот закон за 
претпријатијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/65), 
сојузниот секретар за правосудство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За регистрација ,на стопанските организации 

окружните стопански судови водат регистap на прет-
пријатијата и дуќаните и регистар на задругите. 

Член 2 
Во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 

покрај претпријатијата и дуќаните (во понатамош-
ниот текст: претпријатијата) и нивните делови, се 
запишуваат и здружени претпријатија, деловни 
здруженија на претпријатија, заедници на претпри-
јатија, деловни банки, водни заедници, занаетчи-
ски задруги и осигурителни заводи. 

Регистрацијата на приватните дуќани (занает-
чиски, угостителски и др.) се врши според посебни 
прописи. 

регистарот на задругите се запишуваат сел-
ско-стопански односно земјоделски задруги и инвни 
погони и другџ единици, здружени задруги и други 
определени видови задруги (неземјоделски задруги), 
освен занаетчиските задруги (во понатамошниот 
текст: задругите). 

Член 3 
Регистрите се јавни. 
Судот надлежен за водење на регистарот е дол-

жен на секој да му дозволи разгледување на реги-
старот, како и да му издава изводи од регистарот на 
оној што има оправдан интерес за тоа. 

Член 4 
Во постапката за регистрација се применуваат 

правилата на вонпроцесната постапка. 

Член 5 
Прилозите кон пријавата за запишување во ре-

гистарот на претпријатијата и дуќаните или во ре-
гистарот на задругите се поднесуваат во еден при-
мерок, во оригинал или во препис заверен од страна 
на судот иии друг надлежен орган. 
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II ПОСТАПКА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА 
1. Пријава за запишување во регистарот на прет-

пријатијата и дуќаните 
Пријави за основање па претпријатие 

х Член 6 
За запишување на основање на претпријатие во 

регистарот на претпријатијата и дуќаните мора да 
се поднесе пријава за запишување на актот за осно-
вање на претпријатие до окружниот стопански суд 
на чие подрачје се наоѓа седиштето на претприја-
тието. 

Пријавата за запишување на актот за основање 
на претпријатие во регистарот содржи: 

1) назив (фирма) и седиште на претпријатието; 
2) дејности што ќе ги врши претпријатието 

(предмет на работењето); 
3) име и презиме на директорот на претприја-

тието во основање; 
4) назив на органот или организацијата што го 

основа претпријатието односно име и презиме на 
граѓаните што го основаат претпријатието, како и 
број и датум на актот за основање; 

5) име и презиме на лицата овластени за пот-
пишување на фирмата на претпријатието, како и 
граници на. нивните овластувања. 

Ако претпријатието има и скратена ознака на 
фирмата, во пријавата ќе се наведе и скратената 
ознака на фирмата. 

Член 7 
Кон пријавата за Запишување на актот за осно-

вање на претпријатие во регистарот мора да се 
приложи: 

1) заверен препис на актот за основање на прет-
пријатието; 

2) доказ дека основачот обезбедил потребни 
средства за основање и почеток на работата на 
претпријатието, на начинот^ и во износот што се 
означени во актот за основање на претпријатието; 

3) доказ дека основачот пред донесувањето на 
актот за основање ја разгледал документацијата за 
економската оправданост на основањето на прет-
пријатието; 

4) заверен потпис на директорот на претприја-
тието во основање, како и заверени потписи на 
лицата овластен^ за потпишување на фирмата на 
претпријатието. 

Кон пријавата мора да се приложи и доказ за 
прибавената согласност од определен орган на оп-
штествено-политичката заедница или определена 
оргаш!зација, ако е со закон предвидена таква со-
гласност за основање на претпријатие. 

^ Ако претпријатието го основаат двајца или по-
веќе основачи; кон пријавата се прилага и заверен 
препис од договорот со -кој се уредуваат нивните 
меѓусебни права и обврски. 

Кон пријавата за запишување на актот за ос-
новање на дуќан не се прилага доказот од точката 
3 на ставот 1 од овој член, освен ако со закон не 
е определено поинаку. 

t Член 8 
По извршеното конституирање мора да се под-

несе пријава за запишување на конституирањето 
во регистарот на претпријатијата и дуќаните. 

Кон пријавата се прилага и доказ1 дека орга-
нот надлежен за вршење инспекција утврдил дека 
се исполнети пропишаните услови во поглед на тех-
ничката опременост и во поглед на заштитата при 
работата. 

Ако за почеток на работата на претпријатието 
се пропишани и други посебни услови, -кон пријава-
та се прилага доказ дека и овие услови се испол-
нети. 

Член 9 
Ако е до поднесувањето на пријавата за запи-

шување на основањето на претпријатие извршено 
и неговото конституирање, во пријавата ќе се наз-
начи тоа и во регистарот истовремено ќе се запише 
основањето и конституирањето на претпријатието. 

Кон пријавата се прилагаат и доказите од чле-
нот 8 ст. 2 и 3 на овој правилник. " 

Член 10 
Одредбите од чл. 6 и 7 на овој правилник со-

гласно се применуваат и на пријавувањето на ос-
новање на осигурителен завод. 
Пријава за запишување па здружено претпријатие 

Член 11 
Пријавата за запишување на актот за основање 

на здружено претпријатие настанато GO спојување 
на претпријатија, -покрај податоците од членот 6 
став 2 точ. 1 до 3 и 5 на овој правилник, содржи 
и називи на споените претпријатија од кои наста-
нало здруженото претпријатие, називи на органи-
зациите во состав на здруженото претпријатие и 
нивната дејност, а ако овие организации се веќе 
регистрирани — податоци за нивната регистрација, 
како и број и датум на договорот за спојување на 
претпријатијата во здружено претпријатие. 

Пријавата за запишување на здружено прет-
пријатие што настанува со договор за припојување 
Односно врз основа на статут, содржи назначување 
дека во иднина претпријатието ќе има својство на 
здружено претпријатие, називи на организациите 
во состав на здруженото претпријатие и нивните 
дејности, а ако овие организации се веќе регистри-
рани — податоци за нивната регистрација, како 
и број и датум на договорот за припојување на 
претпријатието односно број и датум на договорот 
што го склучува претпријатието со организацијата 
по негов состав, заради извршување на одредби од 
статутот. 

Ако здруженото претпријатие има и скратена 
ознака на фирмата, во пријавата мора да се наз-
начи и таа ознака, а ако фирмата содржи и називи 
на организациите во состав на здруженото прет-
пријатие, во пријавата мора да се назначи и тоа. 

Член Џ 
Кон пријавата за запишување на здружено 

претпријатие во регистар мора да се приложи: 
1) заверен препиј од договорот за спојување 

односно од договорот за припојување ако здружено-
то претпријатие настанува врз основа на ваков до-
говор, а ако здруженото претпријатие настанува 
врз основа на статут — заверен препис од статутот 
и заверени преписи од договорите што ги склучува 
претпријатието со организациите во негов состав 
заради извршување на одредбите на статутот; 

2) заверен потпис на директорот на здруженото 
претпријатие настанато со спојување. 

Ако организација во состав на здружено прет-
пријатие донесе општи правила, таа е должна при-
мерок од овие правила да му достави на судот во 
рок од 15 дена од денот на нивното донесувања. 

По извршеното конституирање на здружено 
претпријатие настанато со спојување мора да се 
поднесе пријава за запишување на конституирање-
то во регистарот. у 

Пријава за основање деловна банка 
Член 13 

За запишување на основање на деловна банка 
(во понатамошниот текст: банка) во регистарот, мо-
ра да се поднесе пријава до окружниот стопански 
суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на банката. 

Пријавата ,за запишување на актот за основање 
на банка во регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните содржи: 

1) назив под кој ќе работи банката и седиште 
на банката; 

2) вид на банката што се основа и ^банкарски 
работи што ќе ги врши банката; 

3) име и презиме на директорот на' банката во 
основање; 

4) назив на работните или други организации 
односно на општествено-политичките заедници што 
ја основаат банката (основачи), како и број и датум 
на одлуката за основање; 

5) име и презиме на лицата овластени за пот-
пишување на банката, како и граници на нивните 
овластувања. 
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Член 14 
Кон пријавата за запишување на банка во ре-

гистарот се прилага: 
1) заверен препис од одлуката за основање на 

банката; ^ 
2) заверен препис од привремениот статут на 

банката; 
3) потврда на Службата на општественото кни-

говодство дека на сметката на банката се уплатени 
средства за кредитниот фонд во износот пропишан 
за видот банка што се основа; 

4) потврда од Службата на општественото кни-
говодство за издадените налози од основачите сред-
ствата на нивните сметки кај Службата да се водат 
како депозити на банката што се основа и за вкуп-
ниот и^нос на тие депозити; 

5) заверен потпис на лицето што ја врши дол-
жноста на директор на банката, како и заверени 
потписи на лицата овластени за потпишување на 
банката. 

Одредбата од точката 1 на ставот 1 од овој член 
не се однесува на банките што се основаат со закон. 

Ако е за основање на банка пропишана прет-
ходна согласност од собранието на определена 
општествено-политичка заедница, кон пријавата мо-
ра да се приложи и доказ за дадената согласност. 

Ако основач на инвестициона банка е работна 
или друга организација или општествено-политич-
ка заедница, освен федерацијата и републиката, 
кон пријавата, покрај исправите од ст. 1 и 3 на 
овој член мора да се приложи и "согласност за ос-
новање на банката што ја дало собранието на ре-
публиката на чија територија е седиштето на бан-
ката. 

Ако ,штедилница основа само една општествено-
политичка заедница, кон пријавата, наместо потвр-
дата од точ. 3 и 4 на ставот 1 од овој член, се при-
лага потврда од Службата на општественото кни-
говодство, дека се обезбедени потребни средства за 
кредитниот фонд, во износот што е пропишан за 
основање на штедилницата. 

2. Шијава за запишување во регистарот на за-
другите 

Член 15 
За запишување на актот за основање на задру-

га во регистарот на задругите мора да се поднесе 
пријава до окружниот стопански суд на чие подрач-
је ќе се наога седиштето на задругата. 

Пријавата за запишување на актот за основање 
на задругата во регистарот содржи: 

1) назив и седиште на задругата; 
2) дејности со кои ќе се занимава задругата и 

подрачје за кое се основа задругата; 
3) име и презиме на лицата што ја основаат 

задругата; 
4) име и презиме на привремениот директор 

(управник) на задругата; 
5) име и презиме на лицата овластени з а д о т -

пишување на задругата, како и граници на нивните 
овластувања. 

Член 16 % 

Кон пријавата за запишување на актот за ос-
новање на задругата во регистарот мора да се при-
ложи: 

1) заверен препис од актот за основање на за-
другата; 

2) привремен статут на задругата; 
3) доказ дека основачите обезбедиле средства 

потребни за основање и почеток на работата на 
задругата, на начинот и во износот кито се означени 
во актот за основање на задругата; 

4) доказ дека основачите пред донесувањето на 
актот за основање на задругата ја разгледале до-
кументацијата за економската оправданост на осно-
вањето на задругата; 

5) заверен потпис на привремениот директор 
(управник) на задругата, како и заверени потписи на 
лицата овластени за потпишување на задругата. 

Член 17 
Одредбите од чл. 11 и 12 на овој правилник 

согласно ќе се применуваат и на запишувањето во 
регистарот на здружена задруга. 

3. Поднесување на пријава за запишување во 
регистарот 

Член 18 
Пријавата за запишување на актот за основање 

на претпријатие или друга стопанска организација 
во регистарот должен е да ја поднесе директорот 
на претпријатието односно на друга стопанска ор-
ганизација што се основа, во рок од 15 дена х)д де-
нот на донесувањето на актот за основање, ако со 
посебен пропис не е определено поинаку. 

Пријавата за запишување на конституирање се 
поднесува во рок од 15 дена од денот на конститу-
ирањето. Пријавата ја поднесува директорот на 
претпријатието односно на друга стопанска орга-
низација. 

Член 19 
Директорот на претпријатието или на друга 

стопанска организација поднесува и пријава за 
промените што ќе настанат во текот на работата 
на стопанската организација а се однесуваат на 
податоци што се запишуваат во регистарот. 

Пријавата за запишување на промена се подне-
сува во рок од 15 дена од денот на настанатата про-
мена, 

Член 20 
Ако пријавата не ги содржи потребните пода-

тоци или ако кон пријавата не се приложени по-
требните докази или исправи, судот ќе го повика 
подносителот на пријавата да ја дополни пријавата 
и да ги поднесе потребните докази односно исправи 
во определениот рок, кој не може да биде подолг 
од 15 дена. 

Ако доказите и исправите не бидат поднесени 
ниту во дополнително определениот рок, судот ќе 
го отфрли барањето за запишување на актот за ос-
новање или конституирање односно барањето за за-
пишување на промена da податоците запишани во 
регистарот. ; 

Член 21 
Претпријатието или друга стопанска организа-

ција е должна во рок од 15 дена од денот на доне-
сувањето на статутот да му поднесе на судот кај 
кој е регистрирана заверен препис од статутот. 

Ако е пропишано на статутот на стопанската 
организација да дава согласност собранието на оп-
штествено-политичката заедница, кон статутот мора 
да се приложи и доказ за дадената согласност. 

Ако е со закон предвидено за регистрација на 
одделни стопански организации да мораат да бидат 
исполнети и други услови, покрај оние што се пред-
видени со овој правилник, кон пријавата за реги-
страција мора да се приложи и доказ дека се ис-
полнети и тие услови. 

4. Книги за регистрација 
Член 22 

За регистрација на претпријатија и други сто-
пански организации служат овие книги: 

1) регистар на претпријатијата и дуќаните; 
2) регистар на задругите; 
3) именици; 
4) роковници; 
5) уписник ,,FI". -

Член 23 
Регистарот на претпријатијата и дуќаните се 

води споре^образецот бр. 1, а регистарот на задру-
гите — според образецот бр. 2, што се напечатени 
КОН овој правилник и се негов составен дел. 

Регистарот на претпријатијата и дуќаните и ре-
гистарот на задругите1 се водат во форма на тврдо 
вкоричени книги, чии страни се нумерирани, про-
шиени со емственик, а краиштата на емственикот 
на внатрешната страна од кориците се прицврстени 
со восок на кој се втискува судскиот печат. 
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Пред почетокот на запишувањето во регистарот 
на претпријатијата и дуќаните и во регистарот на 
задругите претседателот на окружниот стопански 
суд ги заверува тие регистри со свој потпис и со 
печат на судот. 

- За територијата на една или повеќе општини 
може да се формира -посебен регистар, за што од-
лучува претседателот на судот, 

Член 24 
Во именикот се запишуваат по азбучен ред ре-

гистрираните стопански организации, со назначу-
вање на бројот на регистарскиот лист на кој е за-
пишана одделна организација. 

Именикот се води во вид на книга или во вид 
на картотека. 

Член 25 
Роковникот служи за забележување на роко-

вите во кои непотполните пријави за запишување 
треба да се дополнат, како и за забележување на 
други рокови. i 

Член 26 
Секоја стопанска организација има во региста-

рот свој посебен лист на кој се запишуваат пода-
тоците потребни за регистрација, како и подоцна 
настанатите промени на тие податоци, и тоа во со-
одветните рубрики на пропишаниот образец. 

Секој регистарски лист има две страни, кои но-
сат ист регистарски број. Страните се обележуваат 
со текушт број. 

За одделна стопанска организација може при 
регистрацијата да се остават повеќе регистарски 
листови, ако се предвидува дека ќе бидат потребни 
за запишувње на промени. 

Член 27 
Запишувањата во регистарот се вршат со ма-

стило. 
Во случај на погрешно запишување исправка 

се врши на тој начин што се прецртуваат погрешно 
запишаните зборови или дел од текст така што по-
ранешниот дел да остане читлив, а новото запишу-
вање -се внесува читливо над прецртаното запишу-
вање. Исправката се врши со црвено мастило. 

По секое извршено запишување се повлекува 
водорамна црта преку целиот лист. Кога ќе се ис-
полни листот до крај, називот на стопанската орга-

1 низација се пренесува на новиот лист во кој ќе се 
вршат понатамошни забележувања. Последното за-
пишување на крајот на листот во целина треба да 
се заврши на тој лист. 

Секое запишување или исправка мора да ј а . пот-
пише лицето што го води регистарот, со назначу-
вање на датумот на извршеното запишување од-
носно исправка. -

Член 28 
Кон регистарот се формира збирка исправи, во 

која се внесуваат исправите и други списи во врска 
со регистрацијата. 

5. Запишување на стопанска организација во реги-
старот и објавувале на запишувањето 

Член 29 
Пријавата за запишување на основање на прет-

пријатие или друга стопанска организација во ре-
гистарот се воведува претходно во уписникот „FI". 

За секоја пријава со прилози се формира по-
себен список, кој се води под деловниот број под 
кој е заведена пријавата. 

Дополнителните поднесоци до запишувањето во 
регистарот добиваат подброеви на деловниот број 
под кој е заведена пријавата во уписникот „FI". 

По запишувањето на стопанската организација 
во регистарот целиот спис се води под ознаката на 

регистарскиот, број. Дополнителните поднесоци до-
биваат подброеви на регистарскиот број. 

Член 30 
За секое запишување во регистарот се донесува 

решение. 
Пред донесувањето на решение за запишување 

се проверува во книгите за регистрација дали е 
под истиот или сличен назив (фирма) веќе реги-
стрирана или пријавена за запишување друга сто-
панска организација. 

Ако судот утврди дека називот (фирмата) на 
стопанската организација што бара запишување не 
се разликува јасно од називот (фирмата) на друга 
стопанска организација што веќе е запишана или 
која порано поднесла пријава за зпишување, а во 
прашање се стопански организации од иста /или 
сродна дејност, ќе ја повика стопанската органи-
зација што бара запишување — во определениот 
рок да поднесе исправка на називот (фирмата). Ако 
стопанската организација не''поднесе исправка во 
определениот рок, судот ќе го одбие нејзиното за-
пишување во регистарот. 

Решението со кое се определува запишување 
во регистарот мора да ги содржи сите податоци 
што задолжително се внесуваат во регистарот, и 
му се^ доставува на заинтересираното лице. 

Член 31 
По извршеното запишување на актот за осно-

вање на претпријатие или друга стопанска органи-
зација во регистарот судот, на трошок на странката, 
ќе го објави во републичкиот службен весник за-
пишувањето на актот за основање на таа стопан-
ска организациЈа заедно со податоците запишани во 
регистарот. 

Ако е за стопански организации од определена 
дејност со закон предвидено објавување на актот 
за основање и во „Службен лист на С Ф Р Ј " , судот 
на трошок на странката ќе го изврши и ова обја-
вување. 

Член 32 
По запишувањето на конституирањето во реги-

старот на претпријатијата и дуќаните судот, на тро-
шок од странката, ќе го обајви во „Службен лист 
на С Ф Р Ј " конституирањето на претпријатието. 

Ако е со сојузен закон предвидено за претпри-
јатија од определени дејности запишувањето на 
конституирањето да се објавува и-во републичкиот 
службен весник, судот, на трошок на странката, ќе 
го изврши и ова објавување.. 

АКО е истовремено извршено запишување на 
основање и констититуирање на претпријатие од-
носно друга стопанска организација, објавувањето 
ќе се изврши на начинот предвиден во ст. 1 и 2 на 
овој член.' 

Запишувањето на конституирањето на дуќаните 
во регистарот судот, на трошок на Странката, ќе 
го објави само во републичкиот службен весник. 

Член 33 
Промените на податоците запишани во региста-

рот настанати до конституирањето на претпријати-
ето ќе се објават во службениот^ весник предвиден 
во членот 31, а промените настанати по конститу-
ирањето — во службениот весник предвиден во чле-
нот 32 на овој правилник. 

Промената на седиште на претпријатие или дру-
га стопанска организација судот ќе ја о,бјави на 
начинот на чие подрачје е новото седиште на таа 
организација. 

АКО судот на поранешното седиште на стопан-
ската организација и судот на нејзиното ново се-
диште не се наоѓаат на територија на иста репуб-
лика, судот на поранешното седиште ќе го објави 
бришењето на стопанската организација а судот на 
новото седиште — запишувањето на таа организа-
ција во својот регистар. 
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в. Запишување на спојување, припојување, поделба, 
санација, присилна управа, присилно порамнување 

и стечај во регистарот 
Член 34 

Ако две или повеќе претпријатија се спојат во 
ново претпријатие, претпријатието настанато соч спо-
јување посебно ќе се регистрира, а престанокот на 
споените претпријатија ќе се забележи во соодвет-
ните рубрики на нивните регистарски листови, со 
назначување на бројот на регистарскиот лист на 
кој е запишано новооснованото претпријатие. 

Член 35 
Ако едно претпријатие се подели на две или 

повеќе претпријатија, претпријатијата настанати со 
поделба посебно ќе се регистрираат, а престанокот 
на поделеното претпријатие ќе се забележи во со-
одветната рубрика на регистарскиот лист, со наз-
начување на броевите на регистарските листови на 
кои се запишани новооснованите претпријатија. 

Член 36 
Претпријатието настанато со спојување или со 

поделба мора'да поднесе пријава за запишување во 
регистарот на претпријатијата и дуќаните. Прија-
вата ги содржи сите податоци што ги содржи при-
јавата за запишување на актот за основање во ре-
гистарот на претпријатијата и дуќаните (член 6). 

Кон приј-авата за запишување во регистарот се 
прилагаат исправите и доказите од членот 7, а до-
казите од членот 8 ст. 2 и 3 на овој правилник само 
ако се пријавува поделба на претпријатие. 

Кон пријавата за запишување на спојување на 
претпријатија се прилага и доказ за спогодбата на 
претпријатијата -за нивното спојување. 

Пријавата за. запишување во регистарот ја под-
несува директорот на претпријатието што наста-
нува со спојување или поделба. 

Член 37 
Ако едно претпријатие се припои кон друго, во 

соодветната рубрика на регистарскиот лист на прет-
пријатието што се припојува ќе се забележи него-
виот престанок, со назначување на бројот на реги-
старскиот лист на кој е запишано претпријатието 
кон кое се припојува. 

Во погледна пријавувањето на припојување на 
претпријатија, се применуваат одредбите од чле-
нот 36 ст. 3 и 4 на овој правилник. 

Член 38 
Ако претпријатие и задруга се спојат во ново 

претпријатие, претпријатието настанато со споју-
вање посебно ќе се регистрира, а престанокот на 
споеното претпријатие и задруга ќе се забележи 
во соодветните рубрики на регистарските листови, 
со назначување на бројот на регистарскиот лист на 
кој е запишано новооснованото претпријатие. 

Ако задруга се припои кон претпријатие, во 
соодветната рубрика на регистарскиот лист ќе се 
забележи престанокот ,на задругата што се припо-
јува; со назначување на бројот на регистарскиот 
лист на претпријатието кон кое се припојува за-
другата. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се приме-
нуваат и кога ќе се спои установа со претпријатие 
односно кога се припојува кон претпријатие. 

Член 39 
Ако претпријатие ја промени дејноста, и стане 

установа, ќе се забележи неговиот престанок како 
претпријатие во соодветната рубрика на регистар-
скиот лист на кој било запишано, со назначување 
на бројот на регистарскиот лист од регистарот на 
установите во кој е запишано како новооснована 
установа. 

Член 40 
Здружено претпријатие настанато со спојување 

се запишува во регистарот како новоосновано прет-
пријатие, со назначување на својството на здру-

жено претпријатие и со наведување на организа-
циите што влегуваат во неговиот состав. 

Ако постојно претпријатие врз основа на до-
говор за припојување или врз основа на статут 
стане здр,ужено претпријатие, нема посебно да се 
регистрира како здружено претпријатие туку во 
регистарскиот лист ќе се назначи неговото свој-
ство на ^здружено претпријатие, со наведување на 
организациите што се во состав на здруженото 
претпријатие. 

За претпријатијата од ст. 1 и 2 на овој член 
што влегуфат во состав на здруженото претпри-
јатие ќе се забележи во соодветниот регистарски 
лист дека станале организации во состав на здру-
жено претпријатие,, со назначување на бројот на 
регистарскиот лист на кој е запишано здруженото 
претпријатие. ' 

^Одредбите од ст. 1 до 3 на овој член ќе се при-
менуваат и кога здружено претпријатие настанува 
со спојување на претпријатие и задруга или уста-
нова односно со припојување на задруга или уста-
нова кон претпријатие, како и во случај на орга-
низирање на здружена задруга. 

\ 
Член 41 

Единицата на претпријатие (член. 51) што се 
издвоила од составот на- претпријатие и станала 
самостојно претпријатие посебно ќе се регистрира, 
и нејзиното издвојување ќе се забележи на реги-
старскиот лист на претпријатието од ко^ се издво-
ила, со назначување на бројот на регистарскиот 
лист на кој е запишана единицата како новоосно-
вано претпријатие. 

Ако единица.на претпријатие се издвои од со-
ставот на претпријатието и се припои кон друго 
претпријатие, нејзиното издвојување ќе се забеле-
жи во соодветната рубрика на регистарскиот лист 
на претпријатието од кое се издвоила, со назначу-
вање на бројот на регистарскиот лист на претпри-
јатието кон кое се припоила. 

Член 42 
Престанокот на претпријатие врз основа на од-

лука од надлежниот државен орган или врз основа 
на одлука од работната заедница (чл. 268 и 269 од 
Основниот закон.за претпријатијата), се запишува 
во соодветната рубрика на регистарот, со назна-
чување: дека претпријатието се наоѓа во редовна 
ликвидација; на името и презимето на членовите на 
ликвидациониот одбор односно на ликвидаторот, 
називот на органот што ја донесол одлуката за пре-
станок, како и бројот и датумот на таа одлука. 

Пријавата за запишување на престанок на прет-
пријатие ја поднесува ликвидациониот одбор од-
носно ликвидаторот. Кон пријавата се прилагаат 
заверен препис од актот за престанок на претпри-
јатието и заверени потписи на членовите на ликви-
дациониот одбор односно на ликвидаторот. 

Бришење на претпријатие од регистарот се врши 
врз основа на пријавата, што по завршената лик-
видациона постапка ја поднесува ликвидационата 
комисија. 

Член 43 
Присилна управа на претпријатие се запишува 

во регистарот, со назначување на присилниот управ-
ник односно на одборот "за присилна управа на 
претпријатието на општинското собрание што го 
донесло решението за воведување присилна управа. 

Пријавата за запишување присилна управа ја 
поднесува присилниот управник во рок од 15 дена 
од денот на донесувањето на решението за присилна 
управа. Кон пријавава се прилагаат решението на 
општинското собрание што ја определило присил-
ната управа и заверен потпис на присилниот 
управник. ( 

Член 44 
Отворањето на постапка за присилно порамну-

вање над претпријатие се запишува во соодветната 
рубрика на регистарскиот лист, со назначување на 
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советот за порамнување, како и на бројот и дату-
мот на решението за отворање на постапката за 
присилно порамнување. 

Ако советот за поранување, по-донесување на 
решението за отворање постапка за присилно по-
рамнување, определил ограничување од членот 19 
став 1 на Законот за присилното порамнување и 
стечајот („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), тоа 
ќе се забележи во соодветната рубрика на реги-
старскиот лист на претпријатието во која е запи-
шано отворањето на постапката за присилно по-
рамнување. Овие ограничувања ќе се бришат од 
регистарот кога ќе се одобри присилно порамнува-
ње, како и кога советот за порамнување ќе донесе 
решение со кое се запира постапката за присилно 
порамнување поради тоа што не постоеле услови 
за поведување постапка за присилно порамнување. 

Член 45 
Ако советот за порамнување по правносилното 

завршување на постапката за присилно порамну-
вање определил бришење на сите запишувања из-
вршени во текот на постапката за присилно порам-
нување, тоа ќе се забележи во соодветната рубрика 
на регистарскиот лист во која е запишано отвора-
њето на постапката за присилно порамнување, со 
назначување на бројот и датумот на решението со' 
кое е определено бришењето на овие запишувања, 
а истовремено ќе се запише забележба за постигна-
тото порамнување и за условите на тоа порамну-
вање. 

Член 46 
На барање од стечајниот совет во соодветната 

рубрика на% регистарскиот лист се запишуваат ог- ' 
раничувањата што стечајниот совет, врз основа на 
членот 62 од Законот за присилното порамнување 
и стечајот ги определил во претходната стечајна 
постапка. 

Отворањето на стечајна постапка над претпри-
јатие се запишува во соодветната рубрика на ре-
гистарскиот, лист, со назначување на стечајниот со- -
вет што го донесол решејЈието за отворање стечајна 
постапка, бројот и датумот на тоа решение, како 
и името и презимето на стечајниот управник. 

Во истата рубрика на регистарскиот лист се 
запишува и бришењето на претпријатието од ре-
гистарот. 

Врз основа на пријавата на стечајниот совет за 
запирањето на претходната постапка поради ре-
довна санација, во регистарот се запишува тоа со 
назначување на примателот на санацијата. Кон 
пријавата се прилага заверен препис од договорот 
склучен помеѓу претпријатието и примателот на са-
нацијата. 

Член 47 
Привремената забрана на работата на претпри-

јатие односно единица на претпријатие врз основа 
на одлука од надлежниот орган, се запишува во со-
одветната рубрика на регистарот, со назначување 
на органот што ја донесол одлуката за привремена 
забрана на работата, бројот и датумот на таа од-
лука и рокот во кој претпријатието односно еди-
ницата треба да ги исполни условите за да може 
да ја продолжи работата. 

Член 48 
Ако претпријатие го премести своето седиште 

на подрачје од друг окружен стопански суд, оваа 
промена ќе му ја пријави на судот кај кој е за-
пишано 'во регистарот. 

Судот на поранешното седиште ќе донесе ре-
шение за бришење на претпријатието од својот 
регистар, и ова решение, заедно со заверениот извод 
од регистарот и со сите списи, ќе му го достави 
на окружниот стопански суд на чие подрачје се 
наоѓа новото седиште на претпријатието. 

Окружниот (Стопански суд на чие подрачје се 
наоѓа новото седиште на претпријатието ќе донесе 
решение за запишување на тоа претпријатие во ре-
гистарот, и ќе ги внесе во регистарот сите податоци 
од примениот извод. 

Член 49 ' 
При поднесување на пријава за промена на се-

диштето или дејноста на претпријатието, за споју-
вање, припојување или поделба на претпријатието, 
за издвојување на единица од составот на прет-
пријатието, или за промена на статусот на претпри-
јатието во установа — се поднесува и согласност 
или мислење од соодветните органи или органи-
зации ако давањето на оваа согласност односно ми-
слење е предвидено со закон или со пропис донесен 
врз основа на зокон. 

Член 50 
Одредбите од чл. 34 до 37 и 40 до 49 на овој 

правилник согласно се применуваат и на другите 
стопански организации. 

7. Запишување на единица во регистарот 
Член 51 

Делот на претпријатие или друга стопанска ор-
ганизација што е овластен да стапува во деловни 
односи со ^рети лица (единица), се запишува во ре-
гистарот. 

ЧЈЈен 52 
За затапување на единица во регистарот се 

поднесува пријава до окружниот стопански суд на 
чие подрачје е седиштето на единицата. 

/ Член 53 
Пријавата за запишување на единица содржи: 
1) назив и седиште на единицата; 
2) 'дејности со кои ќе се занимава единицата; 
3) име и презиме на директорот (управникот) 

или работоводителот; 
4) назив (фирма) и седиште на стопанската ор-

ганизација во чиј состав е единицата, како и број 
и датум на актот за основање; 

5) име и презиме на лицето овластено за потпи- "" 
шување на единицата, како и граници на неговото 
овластување. 

Во пријавата.ќе се наведат и самостојните права 
на единицата во поглед на нејзиното работење. 

Кон пријавата се прилагаат заверен препис од 
актот за Основање на единицата, заверен потпис на 
лицето овластено за потпишување на единицата и 
доказите од членот 8 ст. 2 и 3 на овој правилник. 
Кон пријавата се прилага и заверен препис од де-
лот на статутот од кој се гледа деловната самостој-
ност на единицата, а ако овластувањата на едини-
цата се регулирани и со некој друг општ акт - и 
заверен препис од тој општ акт. 

Пријавата за запишување во регистарот ја под- -
несува директорот на претпријатието односно на 
друга стопанска организација во рок од 15 дена од 
денот на донесувањето на актот за основање на еди-
ницата. 

Член 54 
Ако седиштето на единицата и седиштето на 

стопанската организација во чиј" состав е таа се 
наоѓаат на подрачје од ист окружен стопански суд, 
основањето на единицата се запишува во соодвет-
ната рубрика на регистарскиот лист на кој е за-
пишана стопанската организација. 

Ако единицата се наоѓа вон подрачјето на окру-
жниот стопански суд кај кој е запишана стопан-
ската организација, регистрацијата на единицата ја 
врши окружниот стопански суд на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на единицата. Во регистарскиот 
лист се запишуваат сите податоци од членот 6 став 
2 на овој правилник, со тоа што во заглавјето на 
регистарскиот лист се назначуваат називот (фир-
мата) и седиштето на стопанската организација во 
чиј состав е единицата. Кон пријавата за запишу-
вање во регистарот мора да се приложи извод од 
регистарот на окружниот стопански суд кај кој е 
запишана стопанската организација. 

Окружниот стопански суд на чие подрачје е се-
диштето на единицата ќе му го достави на окруж-,,-
ниот стопански суд на чие подрачје се наоѓа се^ 
диштето на стопанската организација решението за 
регистрација на единицата, заради нејзино запишу-
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вање во регистарскиот лист на кој е запишана сто-
панската организација. Вака ќе се постапи и при 
запишување на промените на податоците. 

Член 55 
' Ако повеќе претпријатија или други стопански 
организации основат заедничка единица за задово-
лување определени потреби, заедничката единица се 
запишува во соодветната рубрика на регистарскиот 
лист на онаа стопанска организација во чиј состав 
е таа единица според спогодбата на содоговорачите, 
со назначување на регистарските листови на дру-
гите стопански организации што ја основале заед-
ничката единица. 

Ако содоговорачите се спогодат дека како заед-
ничка единица треба да се смета веќе постојна 
единица во состав на некој од содоговорачите, на 
регистарскиот лист на кој е запишана заедничката 
единица ќе се назначи тоа и ќе се забележат бро-
евите на регистарските листови од другите со до-
говорам. 

Член 56 
Запишувањето на единицата во регистарот ќе 

се објави согласно со одредбите од чж. 31 и 32, а 
промената на седиштето на единицата - на начинот 
предвиден во членот 33 на овој правилник. 

Ако е основана единица надвор од подрачјето 
на окружниот стопански суд на кое е седиштето 
на стопанската организација, запишувањето во ре-
гистарот ќе го објави само окружниот стопански 
суд на чие подрачје е седиштето на единицата. 

Член 57 
Одредбите од чл. 51 до 56 на овој правилник за 

запишувањето на единици во регистарот се при-
менуваат и кога работни или други организации, 
државни органи или здруженија на граѓани осно-
ваат единици заради вршење услуги на членовите 
на своите работни заедници односно на членовите 
на организациите или здруженијата. 

Ако единица основа работна организација, кон 
пријавата за запишување се прилага и препис од 
општиот акт на таа организација со кој се регу-
лираат положбата и односите на единицата. 

Ако единицата се основа како посебна услужна 
единица, кон пријавата за запишување се прилага 
договорот што го склучил основачот со единицата 
заради регулирање на нивните меѓусебни односи, 

Ако единица основа установа, тоа ќе се забе-
лежи во регистарот на установите, на регистарскиот 
лист на кој е запишана, установата, а на регистар-
скиот лист на кој е запишана единицата ќе се наз-
начи бројот на регистарскиот лист на кој е запишана 
установата што основа единица. 

8. Запишување на деловно здружение на претпри-
јатија и заедница на претпријатија во регистарот 

Член 58 
Според одредбите од овој правилник се врши 

и регистрација на деловно здружение на1 претпри-
јатија и на заедница на претпријатија, доколку во 
следните одредби не е предвидено поинаку. 

Член 59 
Пријавата за запишување на деловно здруже-

ние на претпријатија односно на заедница на прет-
пријатија, покрај податоците предвидени за запи-
шување на претпријатие во регистарот, содржи и 
назив (фирма) на секој член на здружението од-
носно на заедницата и негово седиште. 

Во пријавата за запишување на деловно здру-
жение се наведуваат и работите што се пренесени 
врз деловното здружение. 

Во пријавата за запишување на заедница на 
претпријатија се наведуваат посебните овластувања, 
вон оние предвидени со закон што врз заедницата 
ги пренесле нејзините членови. ' 

Член Ш 
Кон пријавата за запишување во регистарот на 

деловно здружение на п р е в р и ј атија или на заед-
ница на претпријатија се прилагаат: 

1) заверен препис од договорот или статутот за 
основање на деловното здружение на претпријатија 
односно на заедницата на претпријатија; 

2) заверен извод од записникот од седницата на 
органот на управувањето на претпријатието кој со-
држи заклучок за прифаќање на договорот; 

3) заверени потписи на лицата овластени за 
потпишување на деловното здружение на претпри-
јатија или на заедницата на претпријатија; 

4) доказ дека членовите на деловното здружение 
на претпријатија односно на заедницата на прет-
пријатија обезбедиле средства за основање и поче-
ток на работата на здружението односно на заедни-
цата; -

5) доказ дека членовите на деловното здруже-
ние на претпријатија односно на заедницата на 
претпријатија при склучувањето на договорот за ос-
новање здружение односно заедница изработиле 
елаборат со производствено-техничка и економско-
финансиска анализа на економската оправданост за 
склучување на договорот за основање на здружение 
односно заедница; 

заверен потпис на директорот на деловното 
здружение на претпријатија односно на за-едницата 
на претпријатија. 

Одредбите од точ. 1, 2, 4 и 5 на ставот 1 од овој 
член не се однесуваат на заедниците на претпри-
јатија основани со закон или со друг пропис, но и 
овие заедници се должни да поднесат доказ за по-
себните овластувања од членот 59 став 3 на овој 
правилник. 

Член 61 
Пријавата за запишување во регистарот ја под-

несува директорот на деловното здружение на прет-
пријатија односно на заедницата на претпријатија 
во рок од 15 дена од денот на основањето. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 62 
Деловните банки што не се регистрирани а се 

основани до денот на влегувањето во сила на За-
конот за банките и кредитните работи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/65 и 29/65), кон пријавата за 
запишување во регистарот, наместо актот за осно-
вање, прилагаат доказ дека го усогласиле своето 
работење со одредбите на наведениот закон. 

Член 63 
За запишувањето на вршење, надворешнотргов-

ски работи во регистарот, се применуваат одредбите 
од Упатството за запишување во регистарот на вр-
шењето на надворешнотрговски работи на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/62). 

Член 64 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Упатството за реги-
страција на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 45/54 и 27/55). 

Член 65 
Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 

1966 година. 

04 бр. 740/65 
17 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

правосудство, 
Милорад Зориќ, с. р. 
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961. 
-Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за 

книговодството на стопанските организации („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 12/65), сојузниот секретар 
за финансии прошишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КОНТЕН ПЛАН НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
,Член 1 

Во Правилникот за единствениот контен план 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/61, 2/63 и 10/63 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/63 и 20/64) во членот 1 ставот 2 се 
менува и гласи: 

„Како стопански организации од - ставот 1 на 
овој член се сметаат претпријатијата, дуќаните, за-
другите, водните заедници, банките, осигурителните 
заводи и нивните заедници, деловните здруженија 
и заедниците на стопански организации, како и 
други работни организации за кои е со прописите 
за нивното основање и работење предвидено врз 
нив да се применуваат прописите што важат за 
стопанските организации/' 

Член 2 
Членот 2 се брише. 

Член 3 
Во членот 4 ставот 2 се брише. 

Член 4 
Членот 15 се менува и гласи: 
„Сите стопански организации, освен оние за кои 

сојузниот секретар за финансии пропишал отета-
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пување од единствениот контен план односно по-
себни единствени контни планови, се должни да го 
водат книговодството врз основа на единствениот 
контен план содржан во овој правилник." 

Член 5 \ 
Во членот 18 се вршат следните измени и до-

полненија: 
1) во класата 0: Основни средства и средства 

на заедничката потрошувачка, во групата на коцта 
00 — Основни средства, синтетичкото конто 004 — 
Долгогодишни насади, се менува и гласи: 

„004 - Шуми и долгогодишни насади". 
По групата на конта 04 — Средства на заеднич-

ката потрошувачка, се додава нова група конта: 
„07 — Средства на фондот на станбените згради" со 
синтетичките конта: 

„071 — Станбени згради 
073 — Исправки на вредноста на станбените 

згради 
074 - - Парични средства на фондот на стан-

бените згради 
077 — Станбени згради во изградба 
078 — Пресметана и уплатена амортизација на 

-станбените згради 
079 — Ликвидација на станбените згради"; 

2) во класата 1 и 2: Финансиски и пресметков-
ни конта, во групата на конта 10 — Средства кај 
банката, синтетичкото конто 101 — Средства на чи-
стиот приход издвоени во текот на годината, се 
менува и гласи: 

„101 — Средства на доходот издвоени во текот 
на годината". 

Се додава ново синтетичко конто, кое гласи: 
„102 — Издвоени ограничени средства на фон-

довите"; 
Синтетичкото конто 107 — Средства за прои-

зводствено откривање на минерални суровини, се 
менува и гласи: ' 

„107 — Орочени средства на фондовите". 
Во групата на конта 14 — Исплатени лични до-

ходи, синтетичките конта: 
„140 — Аконтација на личните доходи од ре-

довен (постојан) работен однос 
141 — Исплатени хонорари на надворешните 

соработници 
142 — Исплатени примања од привремен ра-

ботен однос" се менуваат и гласат: 
„140 — Аконтации на личните доходи од рабо-

тен однос 
141 — Исплатени лични примања остварени со 

дополнителна работа 
142 — Исплатени лични издатоци по основот 

на граѓанско-правни односи". 
Синтетичкото конто 143 — Исплатени дневници 

и други примања што не ги товарат трошоците на 
работењето, се брише. 

Во групата на конта 15 - Лични доходи на 
работниците, синтетичките конта: 

„150 — Лични доходи од редовен (постојан) ра-
ботен однос 

151 — Хонорари на надворешните соработници, 
се менуваат и гласат: 

„150 - Лични доходи од работен однос 
151 — Лични примања остварени со jfoполни-

телна работа." 
. Се додава ново синтетичко конто кое гласи: 

„152 — Лични издатоци по основот на граѓан-
ско-правни односи."^ 

Синтетичкото конто 153 — Дневници и други 
примања што не ги товарат трошоците на рабдте-
њето, се брише. 

Во групата на конта 18 — Кредитни односи, 
синтетичкото конто 183 — Кредити дадени на оп-
штествени инвестициони фондови, се менува и 
гласи: 

„183 — Кредити дадени на кредитниот фонд на 
банките". 

Во групата на конта 23 - Обврски од вкупниот 
приход, личните доходи и средствата за лични до-

ходи, синтетичкото конто „235 - Руднички придо-
нес" се брише. 

Синтетичките конта: 
„236 — Придонеси за буџетите од личниот доход 
238 — Придонес за станбена изградба" 

се менуваат и гласат: 
„236 - Придонес од личниот доход од работен 

однос 
238 — Обврски од средствата за станбена из-

градба". 
Во групата на конта 24r - Обврски од доходот 

и од средствата за фондовите, синтетичките конта: 
„240 — Придонес од доходот 
241 — Придонес на вонредниот приход 
242 — Придонес за општествените инвестици-

они фондови" се бришат.^ 
Во групата на конта 25 — Остварени средства 

за лични доходи, синтетичките конта: 
„250 — Лични доходи од чистиот приход 
258 — Гарантирани лични доходи неподмире-

ни со чистиот приход 
259 — Остаток на личните доходи содржани 

во реализираните производи и услуги а 
неподмирени со чистиот приход" 

се менуваат и гласат: 
„250 — Лични доходи од остварениот доход 
258 — Минимални лични доходи неподмирени 

со остварениот доход 
259 — Остаток од личните доходи содржани 

во реализираните производи и услуги а 
неподмирени со остварениот доход". 

Во групата на конта 26 — Пресметани лични 
доходи на работниците, по синтетичкото конто 261 
се додава ново синтетичко конто кое гласи: 

„262 — Пресметани лични издатоци од допол-
нителна работа". 

4 Синтетичкото конто 263 — Пресметани хонора-
ри на надворешните соработници, се менува и 
гласи: i/1 

„263 — Пресметани лични издатоци по основот 
на граѓанско-правни односи". 

Во групата на конта 27 - Други обврски, син-
тетичкото конто: 

„276 — Запрени даноци од граѓани и граѓан-
ско-правни лица" 

се менува и гласи: 
. „276 - Запрени придонеси и даноци на гра-

ѓани"; 
3) во класата 3: Залихи на материјали и ситен 

инвентар, во групата на конта 39 — Отстапувања 
од постојаните цени на материјалите и на ситниот 
инвентар, синтетичкото конто: 

„395 — Резервирана разлика помеѓу фактурната 
вредност и фактичните трошоци на ин-
терната реализација" 

се брише; 
4) во класата 4: Трошоци на работењето и укал-

кулирани лични доходи, во групата на конта 45 — 
Придонеси и членарини, синтетичкото конто „453 — 
Меѓуфазен данок на промет" се брише. 

Во групата на конта 46 - Укалкулирани лични 
доходи и надоместоци на личните доходи, по синте-
тичкото конто 461 се додава ново синтетичко конто, 
кое гласи: 

„462 — Укалкулирани лични издатоци од до-
полнителна работа". 

Синтетичко конто „463 — Укалкулирани хоно-
рари на надворешниве соработници" се менува 
и гласи: 

„463 — Укалкулирани лични издатоци по осно-
вот на граѓанско-правни односи". 

Во групата на конта 49 - Распоред на трошо-
ците на работењето и на укалкулираните лични до-
ходи, синтетичкото конто „495 — Распоред на раз-
ликата на интерната реализација" се брише; 

5) во класата 5: Производство, во групата на 
конта 59 - Отстапувања 9Д постојаните цени на 
залихите на недовршено производство и на полу-
производи, синтетичкото конто; 
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' „595 — Резервирана разлика помеѓу фактурна-
та вредност и фактичните трошоци на 
интерната реализација" 

се брише; V 
6) во класата 6: Залихи на готови производи и 

стоки, во групата на конта 64 — Отстапувања од по-
стојаните цени на запасите на готови производи, 
синтетичкото конто: 

„645 — Разлика помеѓу фактурната вредност и 
фактичните трошоци на интерната реа-
лизација" се брише; 

7) во класата 7: Реализација, во групата на кон-
та 74 Други трошоци што го товарат - вкупниот 
приход пред утврдувањето на доходов, синтетичките 
конта: 

„?41 — Руднички придонес 
742 — Посебни резервни средства на градеж-

ништвото" 
се бришат; 

8) во класата 8: финансиски резултату во гру-
пата на конта 83 — Доход, по синтетичкото конто 
830 се додава ново синтетичко конто, кое гласи: ^ 

„831 — Средства што не влегуваат во вкупниот 
приход". 

, Групата на конта 84 — Чист приход, со синте-
тичките конта: 

„840 — Остварен чист приход 
841 — Средства што не влегуваат во вкупниот 

приход 
849'— Распоред на остварениот чист приход" 

се брише. 
Називот на групата на конта 89 - Чист приход 

остварен во текот на годината, се менува и гласи: 
„Група на конта 89 — Доход остварен во текот 

на годината". 
Во таа група синтетичкото конто „890 — Не-

распределен дел од чистиот приход според перио-
дичната пресметка" се менува и гласи: 

„890 — Нера според ен дел од доходот според 
периодичната пресметка"; 

9) во класата 9: Извори на постојаните сред-
ства, во групата на конта 91 — Кредити за основни 
и обртни средства и за средства на заедничката по-
трошувачка, по синтетичкото конто 914 се додава 
ново синтетичко конто: кое гласи: 

,,915 — Санациони кредити за покривање на 
загубата". 

По групата на конта 94 - Избори на средствата 
на заедничката потрошувачка, се додава нова група 
конта 97 — Извори на средствата на фондот на 
станбените згради, со синтетичките конта: 

„970 - Фонд на станбените згради 
971 — Долгорочни кредити за средства на фон-

дот на станбените згради 
973 - Добавувачи за средства на фондот на 

станбените згради 
976 - Други извори на средствата на фондот 

на станбените згради". 
Член 6 

Во членот 19 став 1 по зборовите: „бр. 17/61" се 
става запирка и се додаваат зборовите: „30/62, 53/62 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65". 

Ставот 6 с% менува и гласи: 
„На контото 004 — Шуми и долгогодишни на-

сади, се водат сите видови шуми и долгогодишни 
насади како што се: шумите по видови, овоштарни-
ците, лозјата,^ хмеларниците "и сл." 

Член 7 
Во членот 21 став 1 зборовите: „Уредбата за 

заедничкото вложување на основните и обртните 
средства на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/58 и 13/61)," се заменуваат со 
зборовите: „Законот за средствата на стопанските 
организации "(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 17/61, 
30/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ", бР- 14/65". 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„Обврските спрема општествената заедница и 

обврската на плаќање амортизација за предмети во 
кои е извршено заедничко вложување ги извршу-
ва секоја стопанска организација за дел што го 

вложила, а според прописите што важат за одно-
сната стопанска организација." 

Член 8 
По членот 22 се додава нов член 22а, кој гласи: 
„На контата од - групата 0Т — Средства на фон-

дот на станбените згради, се водат сите^ форми на 
средства што го сочинуваат фондот на станбените 
згради, во согласност со прописите' за стопанското 
работење со станбените згради во општествена соп-
ственост. v 

На контото 071 — Станбени згради, се ^одат 
вредностите на станбените згради, становите и де-
ловните простории утврдени според посебни пропи-
си и одредбите од Законот за средствата на стопан-
ските организации што се однесуваат на основните 
средства. Стопанската организација обезбедува, по 
правило, аналитичка евиденција за: 

— станбените згради, 
— становите, 
— деловните простории. 
На контото 073 — Исправки на вредноста на 

станбените згради, се искажуваат извршените ис-
правки на вредноста на средствата на фондот на 
станбените згради. Исправка на вредноста на сред-
ствата на фондот,, на станбените згради се в р р т во 
височина на амортизацијата која се утврдува спо-
ред посебни прописи. 

Стопанската организација расчленувањето на 
контата од ставот 3 на овој член го врши во соглас-
ност со аналитичката евиденција ра контата 071 " 
Станбени згради. 

Сите аналитички конта во рамките на контото 
073 — се признаваат кон крајот на годината за со-
одветниот износ на пресметаната и уплатена амор-
тизација, со задолжување на контото 078 — Пресме-
тана и уплатена амортизација на станбените згради. 

На контото 074 —,Парични средства на фондот 
на станбените згради, се водат паричните средства 
на фондот на станбените згради што се наоѓаат на 
посебната сметка. 

Контото 074 — се задолжува при уплатата од 
жиро-сметката (100) на посебна сметка, при распре-
делбата на вкупниот приход на станбените прет-
пријатија (амортизација) или при пренесување на 
уплатените посебни средства што сочинуваат па-
рични средства на станбените згради. 

Стопанската организација обезбедува анали-
тичка евиденција по видови парични средства на 
фондот на станбените згради (амортизација, сред-
ства за текушто одржување, парични средства на 
основачот и др.). 

На контото 077 — Станбени згради во изградба, 
се водат вредностите што се вложени во нови 
станбени згради, станови или деловни простории. 
Ова конто се расчленува, по' правило, на аналитич-
ки конта по одделни објекти. Кога работите на из-
градбата се завршени, за вредноста на станбената 
зграда, станот односно деловната просторна ова 
конто се признава со задолжување на соодветното 
аналитичко конто во рамките на контото 071 — 
Станбени згради. х 

На контото 078 — Пресметана и уплатена амор-
тизација на станбените згради, се води евиденција 
за уплатата на пресметаната амортизација. При 
уплатата на пресметаната амортизација од жиро-
сметката (100) на посебна сметка на средствата на' 
амортизацијата на станбените згради и деловните 
простории (посебна аналитичка сметка во рамките 
на контото 074), се признава ова конто, со задолжу-
вање на контото 230 - Пресметана амортизација.^ 

Контото 078 се задолжува кон крајот на годи-
н,ата-за износот на салдото со признавање за соод-
ветните износи на аналитичките конта во рамките 
на контото 073 - Исправки на вредноста на стан-
бените згради. 

На контото 079 — Ликвидација на станбените 
згради, се води пресметка на ликвидациите на стан-
бените згради и деловните простории. 

Контото 079 се задолжува за неотпишаниот дел 
од вредноста на станбената зграда односно делов-
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ната просторија со признавање на соодветното ана-
литичко конто во рамките на контото 071 — Стан-
бени згради, за износот на набавната вредност и на 
соодветното аналитичко конто во рамките на кон-
тото 073 — Исправка на вредноста на станбените 
згради за износот на исправката на вредноста. Ова 
конто се задолжува и за сите трошоци што наста-
нуваат во врска со ликвидацијата на средствата на 
фондот на станбените згради, а се признава за вред-
носта на материјалите добиени при ликвидација на 
овие средства и за износот на договорената цена со 
продажба. 

Со салдото на контото 079 се постапува според 
важечките прописи." 

Член 9 
Во членот 23 по ставот 4 се додава нов став 5, 

кој гласи: 
„На контото 102 — Издвоени ограничени сред-

ства на фондовите, се водат средствата на фондот 
што се издвоени и чија потрошувачка се ограни-
чува во смисла на важечките прописи," 

Ставот 10 се менува и гласи: 
„На контото 107 — Орочени средства на фондо-

вите", се водат средствата на фондовите орочени кај 
банката. Ова конто задолжителниве расчленува на 
аналитички конта по видови односно извори на оро-
чените средства." 

Досегашните ст. 5 до 12 стануваат ст, 6 до 13 
Член 10 

Во членот 27 ставот 2 се менува и гласи: 
„Контото 140 — Аконтација на личните доходи 

од работен однос, се задолжува: 
1) за нето износот на исплатените аконтации на 

Личните доходи во текот на месецот односно пре-
сметковниот период; 

2) за износот на исплатениот остаток од лични-
те доходи според конечните исплатни листи; 

/ 3) за запирањата на поединците по судски и ад-
министративни забрани." 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„На контото 141 — Исплатени лични примања 

остварени со дополнителна работа, се книжат пре-
сметаните и исплатените нето износи на личните 
примања што немаат карактер на личен доход утвр-
ден по основите и мерилата за распределба на лич-
ните доходи, а што работникот ќе ги оствари со до-
полнителна работа во организацијата со која е во 
работен однос или во друга организација." 

Ставот 5 се менува и гласи: 
„На контото 142 — Исплатени лични издатоци 

по основот на граѓанско-правни односи, се книжат 
пресметаните и исплатени нето износи на личните 
примања остварени во смисла на одредбите од чл. 
133 до М5 на Основниот закон за работните односи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/65)." 

Ставот 6 се брише. 
Во ставот 7 кој станува став 6, зборовите „за 

покривање на загубата на нивниот работнички ре-
сторан, менза, самечки дом и други објекти на 
општествениот стандард што се наменети за потре-
бите на нивниот работен колектив," се бришат. 

Ставот 9, кој станува став 8, се менува и гласи: 
„На контото 147 — Исплатени други лични при-

мања што паѓаат на товар на трошоците на рабо-
тењето, се искажуваат пресметаните и исплатени 
нето износи на личните примања што претставуваат 
надоместок на фактичните трошоци и другите лич-
ни издатоци што се книжат на товар на соодветни-
те конта во' рамките на контата на групата 43 — 
Лични издатоци во готово што ги товарат трошоци-
те на работењето." 

Досегашните ст. 8 и 10 стануваат ст. 7 и 9. 
Член 11 

Во членот 28 став 1 зборовите: „од делот на чи-
стиот приход" се заменуваат со зборовите: „од де-
лот на доходот". 

Во ставот 3 зборовите: „редовен (постојан)" и 
„односно во дополнителен работен однос (надворе-
шен соработник)" се бришат. 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„Врз основа на конечните исплатни листи се 

задолжуваат контата 150, 151 и 152, според бруто 
принципот, при истовремено одобрување, и тоа: 

1) на контото 140 — Аконтации на личните дохо-
ди од paботeH однос, контото 141 — Исплатени лич-
ни примања остварени со дополнителна работа, од-
носно контото 142 — Исплатени лични издатоци по 
основот на граѓанско-правни односи, за нето изно-
сот на личните доходи или примања; 

2) на контото 236 — Придонес од личниот доход 
од работен однос, за пресметаниот придонес, однос-
но на, контото 276 — Запрени придонеси и даноци-на 
граѓани, за пресметаните придонеси и даноци во 
смисла на посебни сојузни прописи; 

3) на контото 237 — Придонеси за социјално 
осигурување, за пресметаните придонеси во смисла 
на посебни сојузни прописи." 

Ставот 5 се менува и гласи: 
„Контото 154 — Неиндивидуализираии лични 

примања, се задолжува за примањата со кои се 
одобрува контото 144, според посебни сојузни про-
писи."4 

Член 12 
Во членот 31 ставот 5 се менува и гласи: 
„На контото 183 — Кредити дадени на кредит-

ниот фонд на банките, се води состојбата и проме-
тот на средствата што стопанските организации ги 
вложиле во поранешните општествени" инвестицио-
ни фондови и кои според посебни сојузни прописи 
со средствата на тие фондови се пренесени во кре-
дитниот фонд на банката." 

Член 13 
В6 членот 35 став 1 точка 1 по зборовите: „да-

ноци на промет" запирката и зборовите: „руднички 
придонес" се бришат. 

Точката 2 се менува и гласи 
„2) од личните доходи на работниците (придо-

нес од личниот доход од работен однос, основни 
придонеси за социјално осигурување);". 

Точката 3 се менува и гласи: 
,,З) од средствата што се издвојуваат за лични 

доходи (средства За станбена изградба, придонес за 
обнова и изградба на Скопје и сл.);". 

Точката 4 се менува и гласи: 
„4) од други извори (средства на амортизацијата 

добиени по основот на осигурување односно упла-
тени при расходување и продажба на предмети 
што сочинуваат основни средства во смисла на од-
редбите од Законот за ,средствата на стопанските 
организации и сл.)." 

Во ставот 7 зборовите: „општиот данок на про-
мет," се бришат. 

Ставот 8 се менува и гласи: 
„На контото 236 — Придонес од личниот доход 

од работен однос, се водат пресметаните и уплате-
ните придонеси што се издвојуваат од личниот до-
ход според посебни прописи." 

Ставот 9 се менува и гласи: 
tt На контото 237 — Придонеси за социјално оси-

гурување, се водат пресметаните и уплатени при-
донеси за социјално осигурување според посебни 
прописи." 

. Ставот 10 се менува и гласи: 
„На контото 238 — Обврски од средствата за 

станбена изградба, се водат пресметаните и упла-
тени средства што се издвојуваат за. потребите на 
станбената израдба според одредбите на Законот за 
издвојување средства за станбена изградба („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 35/65). При уплатувањето на 
тие средства со признавање на контото 100 — Жиро-
сметка, се задолжува контото 105 — Средствата на 
заедничката потрошувачка, за делот кој му припаѓа 
на фондот на заедничката потрошувачката и кон-
тото 238 — Обврски од средствата за станбена из-
градба, за делот кој се уплатува на посебна сметка 
ка ј Службата на општественото книговодство за 
покривање на разликата во станарината (субвенци-
онирање), при истовремено задолжување на ова 
конто со разликата што му припаѓа на фондот на 
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заедничката потрошувачка со признавање на кон-
тото 940 — Фонд на заедничката потрошувачка." 

Ставот 11 се менува и гласи: 
„Контата 236, 237 и 238 се расчленуваат на ана-

литички конта по видови на обврските." ј 
Во ставот 12 точката 1 се брише. 
Точката 2, која станува точка 1, се менува и 

гласи: -
„1у придонес за обнова и изградба на Скопје 

(од средствата за лични доходи);". 
Досегашните точ. 3 до 7 стануваат точ. 2 до 6. 

Член 14 
Во членот 36 ставот 1 се менува и гласи: 
„На контата од групата 24 - Обврски од дохо-

дот и средствата за фондовите, се искажува состој-
бата и прометот за определени обврски од доходот 
наменет за фондовите (придонес за резервниот 
фонд на стопанската организација, придонес за 
заедничките резерви и сл.)." 

Ст. 2 и 3 се бришат. 
Досегашниот став 4, кој станува став 2, се ме-

нува и гласи: 
„Контото 243 — Придонес за резервниот фонд 

на стопанската организација, се расчленува на 
аналитички конта по видови на обврските, на 
пример: 

1) за задолжителен придонес за резервниот 
фонд; 

2) за незадолжително издвојување во резерв-
ниот фонд." 

Досегашниот став 5, кој станува став 3, се ме-
нува и гласи: 

„На контото 244 — Придонес за заедиички ре-
зерви, се водат пресметаните и уплатени износи на 
придонесот за заеднички резерви на стопанските 
организации, како и дополнителните средства во 
смисла на Законот за формирањето и употребата на 
средствата за заедничките" резерви на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/61, 
22/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 47/63 и 14/65) 
и од Законот за формирање дополнителни средства 
за заедничките резерви на стопанските организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65). Ова конто се 
расчленува на аналитички конта според видови на 
обврските." 

Во досегашниот став 8, кој станува став 6, точ. 
1 и 2 се бришат, а точ. 3 до 5 стануваат точ. 1 до 3. 

Член 15 
,Членот 37 се менува и гласи: 
„На контата од групата 25 — Остварени сред-

ства за лични доходи, се искажува оствареното по-
критие за лични доходи содржани во реализираните 
производи и услуги и за други лични доходи, како 
и за средства за лични издатоци по основот на гра-
ѓанско-правни односи, заедно со придонесите кои 
според^ посебни прописи се плаќаат од средствата 
што се издвојуваат за лични доходи. 

1 Книжењето на остварените средства за лични 
доходи се врши со задолжување на контото 839 — 
Распределба на остварениот доход, при одобру-
вање на: 

1) контото 250 — Лични доходи од остварениот 
доход, за издвоениот дел од доходот наменет за по-
кривање на личните доходи и други лични изда-
тоци; 

2) контово 251 — Лични доходи од средствата 
, што не влегуваат во вкупниот приход, за издвое-
ниот дел на тие средства наменети за исплата на 
личните доходи. 

На контото 258 — Минимални лични доходи не-
подмирени со остварениот доход, се книжи покри-
тието на личните доходи за разликата помеѓу вкуп-
ниот износ на минималните лични доходи, утврдени 
Според Законот за минималниот личен доход на ра-
ботниците („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/65), на-

големен за придонесите што се плаќаат од средствата 
за лични доходи и збирот на личните доходи про-
книжени според одредбите од овој правилник во 

корист на контата 250 и 251. За утврдената разлика 
се задолжува контото 850 — Загуба. 

На контото 259 — Остаток од личните доходи 
содржани во реализираните производи и услуги 
а неподмирени со остварениот доход, се книжи 
покритието на личните доходи за разликата помеѓу 
вкупниот износ на личните доходи содржани во 
реализираните производи и услуги, наголемен за 
придонесите што се плаќаат од средствата што се 
издвојуваат за лични доходи и збирот на личните 
доходи прокнижени според одредбите на овој пра-
вилник во корист на контата 250, 251 и 258. За утвр-
дената разлика се задолжува контото 850 — Загуба. 

Истовремено со распределбата на средствата за 
лични доходи се врши и покривање на исплатени-
те лични доходи со придонесите и надоместоците, 
како и на другите лични издатоци, кои според по-
себни прописи се подмируваат од средствата издвое-
ни за лични доходи. При тоа се задолжува соодвет-
ното конто од групата 25, — Остварени средства за 
лични доходи, во корист на контото 159 - Покри-
тие на личните доходи." 

Член 16 
Во членот 38 ставот 1 се менува и гласи: 
„На контата од групата 26 - Пресметани лич-

ни доходи на работниците, се искажуваат: 
1) пресметаните лични доходи и надоместоци 

на личните доходи на работниците од работен однос 
што се укалкулираат во вредноста на недовршените 
производи, полупроизводите, готовите производи и 
услугите од сопствено производство; 

2) пресметаните лични доходи остварени со до-
полнителна работа во смисла на одредбите на точ-
ката 18 од Одлуката за личниот доход кој служи 
за утврдување на пензискиот основ и плаќање на 
придонесите („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65); 

3) пресметаните лични издатоци по основот на 
граѓанско-правни односи во смисла на одредбите од 
чл. 133 до 135 на Законот за работните односи." 

Член 17 
Во членот 39 став 5 зборовите: „Уредбата за 

заедничкото вложување на основни и обртни сред-
ства на стопанските организации" се заменуваат со 
зборовите: „Законот за средствата на стопанските 
организации". 

Во ставот 7 точ. 2 до 5 се менуваат и гласат: 
„2) придонес од личниот доход од самостојно 

вршење занаетчиски и други стопански дејности; 
3) придонес од личниот доход од самостојно вр-

шење интелектуални услуги; 
4) придонес од личниот доход од авторски пра-

ва, патенти и технички унапредувања; 
5) други придонеси и даноци на граѓаните." 

Член 18 
Во членот 41 ст. 3 и 4 се бришат. 
Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 19 
Во членот 45 ставот 2 се брише. 
Досегашниот став 3, кој станува став 2, се ме-

нува и гласи: 
„Контото 390 на крајот на пресметковниот пе-

риод може да има долговно или побарувачко салдо." 
Досегашниот став 4 станува став 3. 

Член 20 
Во членот 49 став 1 зборовите: „сојузниот Др-

жавен секретаријат за работите на финансиите" се 
заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за 
финансии". 

Во точката 1 зборовите: ,,контото 142 — Испла-
тени примања од привремен работен однос, одно-
сно на" се бришат. 

Точката 2 се менува и гласи: 
„2) Контото 236 - Придонес од личниот доход 

од работен однос, контото 237 - Придонеси за со-
цијално осигурување, контото 238 — Обврски од 
средствата за станбена изградба, односно на конто-
то 239 — Други обврски од вкупниот приход и од 
средствата за лични доходи, за пресметаните при-
донеси според посебни сојузни и други прописи." 
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Член 21 
Членот 52 се менува и гласи: 
„На контата од групата 46 - Укалкулирани 

лични доходи и надоместоци на личните доходи, се 
книжат износите на личните доходи и бројот на 
часовите согласно со членот 38 од овој правилник. 

Книжењата на товар на соодветните конта од 
оваа група се вршат врз основа на конечни исплат-
ни листи, поединечно за секој пресметковен месец, 
односно врз основа на уредно составени рекапиту-
лации на тие исплатни листи според чл. 6 до 13 на 
овој правилник. 

На контата од групата 46 задолжително се обез-
бедуваат податоци за укалкули^аните лични дохо-
ди, личните издатоци од дополнителна работа и 
личните издатоци по основот на граѓанско-правни 
односи, како и за бројот на часовите. 

Бројот на часовите .во книговодствените и дру-
ги документи, како и на контата од групата 46, се 
искажува во цели броеви. 

Податоците од ст. ЗГи 4 на овој член можат да 
се обезбедат и во посебни рекапитулации на конеч-
ни исплатни листи, кои во тој случај треба да се 
составени како посебно за секој пресметковен ме-
сец, така и кумулативно за време од 1 јануари до 
крајот на пресметковниот период за кој се врши 
пресметување на вкупниот приход и на распредел-
бата на доходот. 

На контото 460 — Укалкулирани лични доходи, 
се книжат податоците за вкупниот број на часови-
те и за износите на личните доходи утврдени спо-
ред основите и мерилата од општиот акт на сто-
панската организација со кој е регулирана распре-
делбата. на личните доходи на работниците. 

На контото х461 — Укалкулирани надоместоци 
на личните доходи, се книжат податоци за вкуп-
ните надоместоци и за вкупниот број на часовите 
за време на годишен одмор и државни празници, 
за време на прекини на работата за кое на работ-
ниците им припаѓа личен доход според одредбите 
од општиот акт на стопанската организација, за 
време отстранувале од работа врз основа на ре-
шение. на стопанската организација, за време на 
платено отсуство до 7 дена во текот 1ѕа годината, 
за време на стручно образование и усовршување 
и податоци за - другите надоместоци во согласност 
со Законот за работните односи и со општиот акт 
на стопанската организација. 

На контото 462 — Укалкулирани лични издато-
ци од дополнителна работа, се книжат исплатените 
лични издатоци остварени со дополнителна работа, 
што немаат карактер на личен доход утврден спо-
ред основите и мерилата за распределба на лични-
те доходи. 

На контото 463 - Укалкулирани лични изда-
тоци по основот на граѓанско-правни односи, се 
книжат исплатените лични издатоци остварени спо-
ред договорите во смисла на одредбите од чл. 133 
до 135 на Законот за работните односи." 

Член 22 
Во членот 61 став 1 ,последната реченица се 

брише. 
Член 23 

Во членот 63 став 1 зборовите: „а разликата по-
меѓу продажната и набавната цена се книжи на 
контото 690 — Разлика во цената на трговските сто-
ки" се заменуваат со зборовите: „а разликата во 
цената помеѓу продажната и набавната цена, вклу-
чувајќи го и данокот на' промет кај оние трговски" 
претпријатија што тој данок го пресметуваат на за-
лихите, се книжи на контото 690 — Разлика во це-
ната на трговските стоки, со тоа што разликата во 
цената се книжи одвоено од данокот на промет на 
посебни аналитички конта". 

Член 24 
Во членот 64 став 4 зборовите: „д за разликата 

помеѓу набавната и продажната цена се одобрува 
контото 690" се заменуваат со зборовите: „а за раз-
ликата помеѓу набавната и продажната цена и да-
нокот на промет се одобруваат посебните аналитички 
конта во рамките на контото 690". 

Член 25 
Членот 65 се менува и гласи: 
„На контата 'од групата 69 — Разлика во цената 

на трговските стоки, се искажува разликата во це-
ната на трговските стоки и данокот на промет на 
одвоени аналитички конта, и тоа: 

1) за стоките на залиха што стопанската орга-
низација ги води по продажните цени; 

2) за стоките на залиха што стопанската орга-
низација ги води ,по набавните цени^ а за кои де-
ловните единици односно продажните одделенија се 
задолжени по продажните цени, како што е објас-
нето кон контата од групите 66 и 68." 

Член 26 
Во членот 67 став 2 последната реченица се ме-

нува и гласи: 
„Ако стоките се водат по продажната цена, то-

гаш за разликата помеѓу набавната и продажната 
цена на трговските стоки и посебно на данокот на 
промет, што отпаѓаат на реализираните стоки се 
задолжуваат аналитичките конта од контото 690, во 
корист ,на контата на групата 71." 

Член 27 
Во членот 70 ставот 2 се менува и гласи: 
„Контото 740 — Даноци на промет, се задолжува 

за соодветен износ на данокот на промет кој И одго-
вара на фактурираната реализација, а се одобруваат 
аналитичките конта во рамките на контото 299 — 
Пресмета,ни други временски и калкулативни раз-
граничувања. За износот на настанатата обврска на 
данокот на промет се задолжуваат аналитичките 
конта во рамките на контото 199 — Други времен-
ски разграничувања, во корист на аналитичките 
конта на контото 334 — Даноци на промет. Кон кра-
јот на годината фактурираниот а ненаплатен кон-
од данокот на промет — салдо на аналитичките кон-
та на данокот на промет од контото 299, по прене-
сувањето на салдата од соодветните аналитички 
конта од контото 199 — се пренесува во наредната 
година." 

Ставо^ 3 се брише. 
Досегашните сзч 4 до 8 стануваат ст. 3 до 7. 

Член 28 
Членот 76 се менува и гласи: 
„На контата од групата 83 - Доход, се иска-

жува утврдениот доход на стопанската организаци-
ја, како и неговата распределба. 

Контото 830 — Остварен доход, се одобрува од-
носно се задолжува за конечната позитивна или 
негативна разлика на сите конта од групата 79 — 
Распоред на разликата на реализацијата, а се одо-
брува за износот на реализираните лични доходи 
кои се пренесуваат од контото 269 — Реализирани 
пресметани лични доходи. 

Контото 831 — Средства кои не влегуваат во 
вкупниот приход, се одобрува за износот на приме-
ните награди. и други приходи, кои според сојуз-
ните прописи не влегуваат во вкупниот приход на 
стопанската организација, а се задолжува соодвет-
ното конто од класата 1. 

Контото 839 — Распределба на остварениот до-
ход, се задолжува во текот на годината, врз основа 
на периодичната пресметка составена според посе-
бен пропис на сојузниот секретар за финансии, во 
корист на контото 890 — ^распределен дел од до-
ходот по периодичната пресметка, за доходот кој 
според одредбите на Законот за средствата на сто-
панските организации се држи на посебна сметка 
кај банката, односно во корист на контото 891 — 
Нераспоредени средства што не влегуваат но вкуп-
ниот приход. 

Стопанската организација која на крајот на го-
дината врз основа на својата завршна сметка ги 
распоредува средствата што не /влегуваат во вкуп-
ниот ^приход, го задолжува контото 839 во корист 
на следните конта: 

1) контото 251 — Лични доходи од средствата 
што не влегуваат во вкупниот приход, за делот од 
тие средства кој според одлуката на работничкиот 
совет ќе се издвои за лични доходи и придонеси 
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кои според посебни сојузни прописи се плаќаат од 
средствата што се издвојуваат за лични доходи; 

2) контото 900 - Деловен фонд, за дел од сред-
ствата кој според одлуката на работничкиот совет 
стопанската организација го издвојува во својот де-
ловен фонд; 

3) контото 245 - Распоредени средства во соп-
ствените фондови, за дел од средствата кој според 
одлуката на работничкиот совет стопанската орга-
низација го издвојува во средства на заедничката 
потрошувачка и го уплатува на контото 105 — 
Средства на заедничката потрошувачка. За уплате-
ниот износ се задолжува контото 245, а се одобрува 
контото 940 - Фонд на заедничката потрошувачка. 

Ако на контото 830 - Остварен доход, се појави 
- долговно салдо, тоа конто се израмнува со задол-

жување на контото 850 - Загуба, во корист на кон-
тото 839 — Распределба на'остварениот доход, 

Стопанската организација која според својата 
завршна сметка, составена според посебни сојузни 
прописи за завршните сметки на стопанските орга-
низации, врши конечна распределба на доходот, го 
задолжува контото 839 — Распределба на оствареа 
имот доход, во корист на следните конта, и тоа: 

1) контото 250 — Лични доходи од остварениот 
доход, за дел од доходот кој се издвојува за лични 
доходи и придонеси кои според посебни сојузни про-
писи се плаќаат од средствата што се издвојуваат 
за лични доходи; 

2) контото 243 — Придонес за резервниот фонд 
на стопанската орга,низација, и тоа: 

а) за задолжителни уплати во резервниот фонд 
според одредбите од Законот за средствата на сто-
панските организации и Одлуката за стопите на 
издвојување за резервниот фонд на стопанските 
организации од определени дејности; 

б) за враќање на средствата на резервниот фонд 
формирани од задолжителни уплати, ако стопан-
ската организација во текот на годината ги кори-
стела тие средства за исплата на личните доходи; 

в) за незадолжителни уплати во резервниот 
фонд на стопанската организација; 

3) контото 244 — Придонес за заедничките ре-
зерви, за пресметаниот износ на придонесот според 
одредбите на Законот за формирањето и употребата 
на средствата на заедничките резерви на стопан-
ските организации; 

4) контото 249 — Други обврски од доходот, со-
одветното аналитичко конто за издвоениот износ на 
отплатата на санациониот кредит односно соодвет-
ното аналитичко конто за издвоениот износ на вра-
ќањето на потрошените средства од деловниот фонд 
за покривање на загубата од^ претходниот период 
според одредбите на Законот за средствата на сто-
панските организации; 

5) контото 900 — Деловен фонд, за делот од до-
ходот што стопанската организација го издвојува во 
деловниот фонд; 

6) контото 245 — Распределени средства во соп-
ствените фондови, за делот од доходот што сто-
панската организација го издвојува во средствата 
на заедничката потрошувачка односно за другите 
фондови што се формираат во смисла на посебни 
сојузни прописи и се уплатуваат на контото 105 — 
Средства на заедничката потрошувачка, односно на 
посебно аналитичко конто во рамките на контото 
108 — Други издвоени средства. За уплатените из-
носи се задолжува контото 245, а се одобрува кон-
тото 940 — Фонд на заедничката потрошувачка, од-
носно посебното аналитичко конто во рамките на 
контото 939 — Други фондови, 

Стопанската организација која според својата 
завршна сметка не остварила доволен износ на до-
ход за покривање на личните доходи содржани во 
реализираните производи и услуги, заедно со при-
донесите , кои според посебни сојузни прописи се 
плаќаат од средствата што се издвојуваат за лични 
доходи, ќе го задолжи контото 839 — Распределба 
на остварениот доход, за износот на остварениот 
доход а ќе го одобри контото 250 — Лични доходи 
од остварениот доход. 

Неподмирениот остаток од личните доходи со 
придонесите што се плаќаат од средствата за лични 
доходи се покрива според одредбите на чл. 37 и 77 
од овој правилник." 

Член 29 
Членот 77 се брише. 

Член 30 
Членот 78 се менува и гласи: 
„На контата од групата 85 — Загуба, се иска-

жува загубата утврдена во завршната сметка на-
стопанската организација, непокриената загуба од 
поранешните години и покритието на загубата спо-
ред одредбите на Законот за средствата на стопан-
ските организации. 

Контото 850 - Загуба, соодветно аналитичко 
конто, се задолжува во текот на годината врз основа 
на периодичната пресметка во корист на контото 
839 — Распределба на остварениот доход, за долгов-
ното салдо ако ова би се појавило на контото 830 
— Остварен доход. 

Контото -850 — Загуба, задолжително се рае- . 
членува на аналитички конта, и тоа на: 

1) Загуба од текуштата година; 
2) Непокриена загуба од поранешните' години; 
3) Дел од загубата за кој е добиен санационен 

кредит; 
4) Дел од загубата покриен на товар на делов-

ниот фонд. 
Стопанската организација која според својата 

завршна сметка не остварила доволен износ на до-
ход за покривање на личните доходи содржани во 
реализираните производи и услуги, заедно со при-
донесите кои според посебни сојузни прописи се пла-
ќаат од средствата што се издвојуваат за лични до-
ходи, го задолжува контото 850 — Загуба, соодвет-
ното аналитичко конто, при одобрување на контото 
258 — Минимални лични доходи ^подмирени со 
остварениот доход, односно на контото 259 — Оста-
ток од личните доходи содржани во реализираните 
производи и услуги а неподмирени со остварениот 
доход. 

Стопанската организација која според заврш-
ната сметка работела со загуба и таа загуба ја 
покрила од средствата на својот деловен фонд ќе ги 
обврзе со завршната сметка средствата на своите 
фондови во височина на средствата употребени за 
покривање на загубата од деловниот Фонд. 

Стопанската организација што не ја покрила за-
губата, од средствата што служат за покривање на 
загубата, ќе го искаже во завршната сметка непо-
криениот износ на загубата и тој износ ќе го пре-
несе во наредната година. 

Стопанската организација која работела со за-
губа, па во наредната година ќе добие кредит за 
редовно работење (еанационен кредит, кредит од 
заедничките резерви на стопанските организации), 
ќе го зголеми деловниот фонд, фондот на заеднина 
ката потрошувачка и резервниот фонд, делумно или 
во целина, за износите за кои тие фондови се нама-
лени, според тоа дали кредитот ги покрива делумно 
или во Целина употребените средства за покривање 
на загубата. Овој износ стопанската организација ќе 
го искаже како загуба. 

Како вкупен износ на минималните лични до-
ходи на работниците во смисла на ставот 4 и дру-
гите одредби од овој правилник, се подразбира из-
носот на личните доходи утврден според Законот 
за минималниот личен доход на работниците, за 
периодот за кој се врши распределбата на доходот. 

Стопанската организација која во својата завр-
шна сметка, составена според посебни сојузни про-
писи за завршните сметки на стопанските органи-
зации, ќе искаже долговно салдо на контото 850 — 
Загуба, ќе изврши книжење во корист на контото 
859 — Покритие на загубата, и тоа: ' 

1) на товар на контото 930 - Резервен фонд, за 
покривањето на загубата до височината на сред-
ствата на резервниот фонд со кои стопанската орга-
низација располага; 
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2) на товар на посебно аналитичко конто во 
рамките на контото 137 - Други разни побарувања, 
за' средствата примени на име дотација или за са-
нација и слично без обврска за враќање; 

3) на товар на посебно аналитичко конто во 
рамките на контото 137 - Други разни побарувања, 
(заеднички резерви на стопанските организации) до 
височината на вкупниот износ на разликата на ми-
нималните лични доходи на работниците (чл, 4 и 7 
од Законот за минималниот личен доход на работа 
ниците) која не можела да биде покриена со сред-
ствата од резервниот фонд на стопанската органи-
зација ниту со средствата од точката 2 на овој став; 

4) на товар на контото 900 — Деловен фонд, за 
износот на загубата што не е покриен со санационен 
Јфедит, со средствата на -резервниот фонд на сто-
панската организација ниту со средствата од точ. 2 
и 3 на овој став согласно со одредбите од Законот 
за средствата на стопанските организации." 

Член 31 
Членот 79 се менува и гласи: 
„На контата од групата 89 - Доход остварен во 

текот на годината, се искажуваат во текот на го-
дината средствата кои според периодичната пре-
сметка не се распоредени на лични доходи на ра-
ботниците и фондовите на стопанската организација. 
На крајот на годината, односно при изработка на 
завршната сметка на стопанската организација, кон-
тото од групата 89 се пренесуваат на соодветното 
конто од групата 83, по правило, со примена на 
црвено сторно. 

Контото 890 — Нераспореден дел од доходот 
според периодичната пресметка и контото 891 — Не-
распоредени средства што не влегуваат во вкупниот 
приход, се одобруваат на товар на контото 839 — 
Распределба на остварениот доход, според одред-
бите на членот 76 од овој правилник." 

Член 32 
Во членот 81 став 2 последната реченица се ме-

нува и гласи: 
„По исклучок, за пресметаниот интерес по ин-

вестиционите кредити за време на нивното кори-
стење се зголемува износот на користениот инве-
стиционен кредит за вложувањата во основни сред-
ства и во средства на заедничката потрошувачка 
во изградба или изработка на товар на соодветните 
конта на класата 0 (007 — Основачки вложувања —-
кај новооснованите стопански организации и ново-
изградените погони, 008 — Основни средства, во из-
градба или изработка, 046 — Средства на заеднич-
ката потрошувачка во изградба или изработка)." 

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
, „На контото 915 — Санациони кредити за по-

критие на загубата, се водат кредитите одобрени на 
стопанските организации за надоместок на кусокот 
на средства поради претрпени загуби. На товар на 
ова конто се книжат отплатите на санационите 'кре-
дити при одобрување на контото 100 — Жиро-
сметка." 

Досегашниот став 7 станува став 8. 
Член 33 

Во членот 84 став 3 зборовите: „пропишани со 
Одлуката за нормите на амортизацијата на основ-
ните средства („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/57 
и 7/58)" се заменуваат со зборовите: „пропишани со 
Законот за нормите на амортизацијата на основните 
средства на стопанските организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр, 52/63, 22/64, 52/64 и 20/65)". 

Член 34 
По членот 84 се додава нов член 84а, кој гласи: 
„На контата од групата 97 - Извори на сред-

ствата на фондот на станбените згради, се книжат 
си-ѓе извори на средствата на фондот на станбени-
те згради. 

На контото 970 — Фонд на станбените згради, 
се книжи состојбата и движењето на височината на 
овој фонд. Фондот на станбените згради го сочи-
нуваат станбените згради, становите и деловните 

простории во општествена сопственост, како и па-
ричните и други средства кои според посебни сојуз-
ни прописи се внесуваат во фондот на станбените 
згради. 

На контото 971 — Долгорочни кредити за сред-
ства на фондот на станбените згради, се книжи со-
стојбата и движењето на долгорочните кредити за 
средства на фондот на станбените згради. Ова конго 
се признава со задолжување на контото 077, а се 
задолжува, по правило; со признавање на контото 
970 — Фонд на станбените згради, за извршените 
отплати. 

На контото 973 - Добавувачи за средства на 
фондот на станбените згради, се книжат сите обвр-
ски настанати по средствата на фондот на станбе-
ните згради, како што се обврските по здобивање 
средства на фондот на станбените згради. Ова конто, 
по правило, се расчленува на аналитички конта. 

На контото 976 — Други извори на средствата 
на фондот на станбените згради, се книжат другите 
обврски односно извори на средствата на фондот 
на станбените згради, што не се опфатени со дру-
гите конта од оваа група." 

Член 35 
Називот на главата V : „Едноставно (просто) кни-

говодство и вонбилансна евиденција" се менува и 
гласи: „Вонбилансна евиденција". 

Член 3 8 ^ 
Називот на одделот 1, чл. 85 до 89 и називот 

на одделот 2 се бришат. 
Член 37 -

Членот 91 се менува и гласи: 
„Стопанските организации се должни книжења-

та во своите деловни книги за 1966 година да ги 
усогласат со одредбите на овој правилник." 

Член 38 
Членот 92 се брише. 

Член 39 
Во членот 93 став 1 зборовите: „членот 63 став 

1 точка 9 на Уредбата за книговодството на стопан-
ските организации, а на одговорното лице во таа 
стопанска организација — одредбата од ставот 3 на 
тој член" се заменуваат со зборовите: „членот 37 
став 1 точка 3 и став 2 од Законот за книговодството 
на стопанските организации, а на одговорното лице 
во таа стопанска организација — одредбата од ста-
вот 3 на тој член". 

Во ставот 2 зборовите: „членот 64 став 1 точка 
1 на Уредбата за книговодството на стопанските ор-
ганизации, а на одговорното лице во таа стопанска 
организација — одредбата од ставот 3 на тој член" 
се заменуваат со зборовите: „членот 37 став 1 точка 
4 од Законот за книговодството на стопанските орга-
низации, а на одговорното лице во таа стопанска 
организација — одредбата од ставот 3 на тој член". 

Член 40 
Во сите одредби на Правилникот за единстве-

ниот контен план на стопанските организации збо-
ровите: „општинскиот народен одбор" се заменуваат 
со зборовите: „општинското собрание", зборовите: 
,,сојузниот' Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите" — со зборовите: „сојузниот секретар за 
финансии", зборовите: „чист приход" — со зборот: 
„доход", зборот: „гарантирани" - со зборот: „м,ини-
мални", со соодветно членување. 

Член 41 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1/5-15153/1 
21 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 
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Врз основа на членот 41 став 3 од Основниот 
закон за придонесите и даноците на граѓаните 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64 и членот 46 
став 4 од Основниот закон за организацијата и 
финансирањето на запослувањето („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/65), во согласност со сојузниот се-
кретар за труд, сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌА-
ЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД 

РАБОТЕН ОДНОС И НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ 
I. Основни одредби 

Член 1 
Обврзник на придонесот од личниот доход од 

работен однос и на придонесот за запослување е 
работник што личниот доход ќе го оствари со ра-
бота кај државни органи, работни и други органи-
зации и приватни работодавци, накови лице чие 
примање се изедначува-со личниот доход од.рабо-
тен однос, ако со закон'или со прописи донесени врз 
основа на закон не е определено поинаку. 

Исплатителот на личниот доход е должен при-
донесот од личниот доход од работен однос да го 
пресмета и запре од личниот доход на одделен 
работник и да го уплати кај Службата на опште-
ственото книговодство на начинот пропишан со за-
кон, со прописите донесени врз основа на закон и 
со овој правилник. 

Член 2 
Како личен доход од кој се пресметува и се 

плаќа придонес од личниот доход од работен однос, 
во смисла на членот 40 од Основниот закон за при-
донесите и даноците на граѓаните и на Одлуката 
за паричните примања кои се сметаат како личен 
доход од кој се плаќа придонес од работен однос 
и за паричните примања кои претставуваат надо-
месток на фактичните трошоци („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/64), се подразбира секое парично при-
мање на работникот остварено со работа кај држав-
ни органи, работни и други организации и приват-
ни работодавци и секое парично примање изедна-
чено со личниот доход од работен' однос, без оглед 
на тоа на терет на кои средства се исплатува лич-
ниот доход од работен однос. 

Како личен доход од кој се пресметува и се 
плаќа придонес за запослување се подразбира лич-
ниот доход од кој се пресметуваат и се плаќаат ос-
новните придонеси за социјално осигурување (член 
46 став 2 уод Основниот закон за организацијата и 
финансирањето на запослувањето). 

Како остварен личен доход од работен однос се 
подразбира личниот доход што му е исплатен на 
работникот, или е во негова корист ставеново де-

' позит ако од која и да било причина не е извршена 
исплата ЕО рокот во кој таа им е извршена на дру-
ги работнр!ци. 

Член 3 
Како исплатител на личниот до^од од работен 

однос, во смисла на членот 1 став 2 од овој пра-
вилник, се подразбираат државните органи, работ-
ните и други организации и приватните работодав-
ци, што исплатуваат лични доходи од работен 
однос. 

Член 4 
Одредбите од овој правилник во поглед пре-

сметувањето и плаќањето на придонесот од лич-
ниот доход од работен однос (во понатамошниот 
текст: придонесот од работен однос) и на придоне-
сот за запослување се однесуваат на исплатители-

г те на лични доходи од работен однос и на парич-
ки примања изедначени со личните доходи од ра-
ботен однос во смисла на членот 150 ст. 2 и 3 од 
Основниот закон за придонесите и даноците на гра-
ѓаните. 

Одредбите од овој правилник во поглед пре-
сметувањето и плаќањето на придонесот од рабо-
тен однос и придонесот за запослување се однесу-
ваат' и на примателите на лични доходи од работен 
однос и парични примања изедначени со личните 
доходи од работен однос, ако тие се должни сами 
да пресметуваат и да плаќаат придонеси од тие 
лични доходи (чл. 46 и 49 од Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаните и член 46 став 
2 од Основниот закон за организацијата и финан-
сирањето на запослувањето). 

Член 5 
I Како придонеси од личниот доход, во смисла на 

овој правилник, се подразбираат: 
1) придонесот од работен однос; 
2) придонесот за запослување. " 
Како придонеси од работен однос се подраз-

бираат: 
1) сојузниот придонес од личниот доход од ра-

ботен однос; 
2) републичкиот придонес од личниот доход од 

работен однос; 
3) општинскиот придонес од личниот доход од 

работен однос, 
Член 6 

Од личниот доход на одделен работник се пре-
сметуваат и се плаќаат придонеси од работен од-
нос (член 5 став 2) и придонес за запослување 
(член 5 сткв 1 точка 2). - -

Придонесот од работен однос се пресметува по 
збирната стопа која важи на територијата на 
општината на која е седиштето на исплатителот на 
личниот доход, односно седиштето на погонот или 
на друга работна единица во која е остварен лич-
ниот доход (член 23 од Основниот закон за придо-
несите и даноците на граѓаните), а се распоредува 
на одделни општествено-политички заедници на 
кои тој придонес им припаѓа според учеството на 
стопите на сојузниот, републичкиот и општинскиот 
придонес од личниот доход од работен однос во 
збирната стопа на придонесите од работен однос 
која важи на територијата на општината на чија 
територија е живеалиштето на работникот. 
П. Утврдување на основицата за пресметување и 

плаќање на придонесите од личниот доход 
Член 7 

Основицата за пресметување и плаќање на при-
донесите од личниот доход ја сочинуваат паричните 
примања од членот 2 став 1 на овој правилник. 

Основицата за пресметување и плаќања на при-
донесот за запослување ја сочинуваат личните до-
ходи од КОИ се плаќаат основните придонеси за 
социјално осигурување. 

^ Член 8 
Од личниот доход на одделен работник се пре-

сметуваат и се плаќаат придонесите, и тоа: 
1) придонесот од работен однос (член 5 став 1 

точка 1) — со примена на збирната стопа на тој 
придонес добиена со собирање на стопата на соју-
зниот, републичкиот и општинскиот придонес од 
личниот доход од работен однос; 

2) придонесот за запослување (член 5 став i 
точка 2) — со примена на пропишаната стопа на 
тој придонес. 

Член 9 
За работниците запослени кај приватни работо-

д а в ц и , придонесот од работен однос и придонесот 
за запослување се пресметуваат од износот на лич-
ниот доход намален за износот на основните при-
донеси за социјално осигурување и на придонесот 
за запослување. Тие придонеси се пресметуваат по 
стопите добиени со примена на следните формули: 

1) збирна стопа на придонесите од работен однос 
стопите на придонесите од работен однос X 100 

100 — (стопите на основните придонеси за социјално 
осигурување + стопата на придонесот за запослу-

вање) 
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2) стопа на придонесот за запослување 
стопата на придрнесот за запослување X 100 

100 - (стопите на основните придонеси за социјално 
осигурување + стопата на придонесот за запослу-

вање). 
Придонесот за запослување од ставот 1 на овој 

член го плаќа приватниот работодавец од своите 
средства (член 46 став 1 од Основниот закон за ор-
ганизацијата и финансирањето на запослувањето). 

Член 10 
Од личниот доход на југословенските државјани 

запослени кај југословенски претставништва или 
организации во странство (член 45 од Основ-
ниот закон за придонесите и даноците на 
граѓаните) се пресметуваат и се плаќаат при-
донесите од личниот доход од членот 8 на 
овој правилник, и тоа од износот на лич-
ниот доход што тие југословенски државјани би 
го имале на соодветното работно место во Југосла-
вија односно на работното место на кое биле ра-
споредени пред одењето на работа во странство, 
пресметаноv за секоја календарска година според 
движењето на просечниот личен доход во измина-
тата година во работната организација кај која тие 
лица се во работен однос. 

Ако во странска земја во која е запослен југо-
словенски државјанин од личниот доход од ставот 
1 на овој член се плаќа придонес или данок, од тој 
личен доход нема да се пресметува ниту плаќа при-
донес од работен однос (член 45 став 1 од Основниот 
закон за придонесите и даноците на граѓаните). 

Придонесот за запослување од личниот доход 
на лицето од ставот 1 на овој член се пресметува 
и се плаќа од основицата од која од нивниот личенv  
доход се пресметуваат основните придонеси за со-
цијално осигурување. 

Член И 
Лицата запослени на територијата на ^Југосла-

вија кај дипломатски односно конзуларни претстав-
ништва, кај странски и меѓународни организации 
или кај претставници или службеници на тие прет-
ставништва односно организации, доколку се обвр-
зници на придонесите, сами го пресметуваат и го 
плаќаат придонесот од личниот доход од чл. 9 на 
овој правилник (чл. 46 и 49 од Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаните). 

( , Член 12 
Ако е за плаќање на придонесот од работен од-

нос и на придонесот за запослување или само на 
еден од тие придонеси пропишано плаќање на при-
донесите според постојани основици, тие придонеси 
се пресметуваат и се плаќаат со примена на сто-
пите од членот 8. на овој правилник врз пропиша-
ните постојани основици. 

Член 13 
Од личниот доход на работниците што работат 

помалку од една половина на полното работно вре-
ме (член 42 од Основниот закон за работните одно-
си - „Службен Лист на СФРЈ", бр. 17/65) и од 
личниот доход на уживателите на старосна пензија 
од членот 61 став 1 на Основниот закон за инва-
ли,дското осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/65), како и од личниот доход на лицата за-
послени со полно работно време што ќе го оства-
рат тој доход со дополнителна работа (точка 18 од 
Одлуката за личниот доход кој служи за утврду-
вање на пензискиот основ и плаќање на придо-
несот - „Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65) се 
пресметува и се плаќа придонесот од работен однос 
на начинот предвиден во членот 6 од овој пра-
вилник. 

Ш. Рокови, место и начин за плаќање на 
придонесите 

' Член 14 
Ако исплатителот на личниот доход им испла-

тува на работниците во текот на месецот аконта-
ции од личните доходи, на вкупниот износ на тие 

аконтации исплатителот мОже да пресмета придо-
неси од личниот доход со примена на стопите пре-
сметани за примена врз нето примањата на работ-
ниците, со тоа што тој е должен во месечната пре-
сметка на личниот доход на секој одделен работ-
ник да го искаже вкупниот износ на - исплатениот 
личен доход и износите на придонесите што се пла-
ќаат од личниот доход на одделен работник за 
месецот за кој се врши пресметувањето. 

Член 15 
Исплатителот на личниот доход кој своето фи-

нансиско работење го води преку Службата на оп-
штественото книговодство (кој кај Службата на 
општественото книговодство има жиро-сметка или 
текушта сметка или своето финансиско работење 
го врши по сметковна книшка), должен е пресме-
таните придонеси да ги уплати истиот ден кога ^ај 
Службата на општественото книговодство подига 
средства за исплата на личните доходи или акон-
тации на личните доходи. , 

Исплатителот на личниот доход код своето фи-
нансиско работење не го води преку Службата на 
општественото книговодство,-должен е пресметани-
те износи на придонесите да ги уплати bq смисла 
на ставот 1 од овој член во рок од 7 дена од денот 
на исплатата на личниот доход. 

Член 16 
Ако примателите на личните доходи од работен 

однос се должни сами да ги пресметуваат и да ги 
уплатуваат придонесите од личните доходи, тие ќе 
го уплатуваат придонесот од работен однос во рок 
од 7 дена од денот на приемот на личниот доход 
(член 49 од Основниот закон за придонесите и дано-
ците на граѓаните) а ћридонесот за запослување — 
првиот ден во месецот, и тоа придонесот од работен 
однос — кај Службата на општественото книго-
водство во општината на чија територија е нивното 
живеалиште, а придонесот за запослување — кај 
Службата на општественото книговодство на под-
рачјето на комуналната заедница на социјалното 
осигурување на кое е Седиштето на исплатителот 
на личниот доход. 

Член 17 
Придонесот од работен однос и припаѓа на оп-

штествено-политичката заедница на чија територи-
ја е живеалиштето на работникот од чиј личен до-
ход се плаќа тој придонес (член 23 од Основниот 
закон за придонесите и даноците на граѓаните. 

Како живеалиште од ставот 1 на овој член се 
смета местото кое како такво се подразбира спо-
ред одредбите од членот 23 ст. 2 и 3 на Основниот 
закон за придонесите и данците на граѓаните. 

Придонесот од работен однос пресметан по збир-
ната стопа од членот 8 точка 1 на овој правилник, 
исплатителот на личниот доход го уплатува кај 
Службата на општественото книговодство која се 
наоѓа на територијата на општината на која е него-

вото седиште. На грбот на уплатницата или на по-
себен прилог исплатителот на личниот доход ќе 
ги наведе општините на чии територии се наоѓаат 
живеалиштата на работниците и износите на при-
донесите од работен однос пресметани од личните 
доходи на тие работници. 

Службата на општественото книговодство од 
ставот 3 на овој член уплатените износи на придо-
несот од работен однос ќе\ги дозначи на збирната, 
сметка на тој придонес ка ј Службата на општестве-
ното книговодство во општината назначена на грбот 
на уплатницата, и тоа во роковите предвидени во 
Наредбата за уплата на приходите на општествено-
политичките заедници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 57/65). 

Службата на општественото книговодство на те-
риторијата на општината на која е живеалиштето 
на работникот, уплатените износи на придонесот од 
работеа однос ги распоредува на сметките на оддел-
ни општествено-политички заедници на кои им при-
паѓа тој придонес, на начинот предвиден во членот 
в став 2 на овој правилник, а во роковите предви-
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дени во Наредбата за уплата на приходите на оп-
штествено-политичките заедници. 

Член 18 
Од личните доходи исплатени на југословен-

ските државјани запослени во странство (член 10) 
се уплатуваат придонесите од работен однос кај 
Службата на општественото книговодство во оп-
штината на чија територија се "наоѓало живеали-
штето на југословенскиот државјанин пред негово-
то одење на работа во странство (член 51 од Основ-
ниот закон за придонесите и даноците на граѓа-
ните). ' 

Член 19 
Придонесот за запослување од личниот доход 

остварен во Југославија се уплатува на посебна 
проодна сметка кај Службата на општественото 
книговодство во корист , на општинскиот завод за 
запослување на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на исплатителот на личниот доход, односно седи-
штето на погонот или на друга работна единица кај 
која е заснован работниот однос. 

Придонесот за запослување од личниот доход 
на работникот што овој ќе го оствари со работа кај 
југословенски претставништва и организации во 
странство се уплатува всГ корист на оној општин-
ски завод за запослување во Југославија на чие 
подрачје се наоѓа државниот орган, работната или 
друга организација чие е тоа претставништво во 
странство, односно во корист на оној завод за запо-
слување на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
погонот или на друга работна единица. 

Придонесот за запослување од личниот доход 
ца работникот што овој ќе го оствари кај стран-
ски работодавци се уплатува ,во4 корист на заводот 
за запослување со кој работникот го договорил из-
носот на основицата за пресметување и уплатува-
ње на придонесот за ^запослување. 

Член-20 
Обврска за плаќање на придонесот за запослу-

вање од личниот доход остварен во странство на-
станува со истекот на секој месец, со тоа што обвр-
зникот за уплата на придонесот е должен да ја из-
врши уплатата во рок од 60 дена од денот на ста-
саноста на обврската за плаќање. 

Член 21 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот на пресметување и плаќање на" придонесите од 
'личниот доход на работниците („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/65) освен одредбите што се однесу-
ваат на пресметувањето и плаќањето на основните 
придонеси за социјално осигурување. 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1966 година. 

Бр. 4-15250/1—65 
22 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

963. 
Врз основа на членот 5 од Законот за форми-

рањето и употребата на средствата на заедничките 
резерви на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 9/61 и 22/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 47/63 и 14/65), сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Делот од доходот што стопанските организации, 
врз основа на членот 2 од Законот за формирањето 

и употребата на средствата на заедничките резерви 
на стопанските организации (во понатамошниот 
текст: Законот) се должни да го уплатуваат во заед-
ничките резерви на стопанските организации, се 
пресметува во височина од 3% од остварениот доход 
намален за износот на исплатените лични доходи 
и за износот кој' 'задолжително се издвојува во 
резервниот фонд на стопанската организација. 

Како исплатени лични доходи во смисла на 
ставот 1 од овој член се подразбираат исплатените 
лични доходи содржани во наплатените производи 
и услуги, заедно ,со придонесите што се плаќаат од 
доходот, а се утврдуваат според личните доходи. 

Член 2 
Од средствата на заедничките резерви на сто-

панските организации пресметани на начинот од 
членот 1 на овој правилник, на заедничките резерви 
на стопанските \ организации во републиката им 
припаѓа делот од тие средства определен со пропис 
на републичкото собрание, донесен во смисла на 
членот 3 од Законот. 

Ако општинското собрание, врз основа на овла-
стувањето од членот 2 став 3 на Законот, ја пока-
чило стопата нг^ придонесот за заедничките резерви 
на' 5%, износот за заедничките резерви на стопан-
ските организации во републиката и во тој случај 
се утврдува од оној износ на придонесот кој И одго-
вара на задолжителната стопа од 3%. 

Член 3 
Средствата што стопанските организации ги пре-

сметуваат во смисла на чл. 1 и 2 од овој правилник 
се уплатуваат на посебните сметки пропишани за 
уплата на средствата на заедничките резерви на 
стопанските организации во роковите пропишани за 
поднесување на завршната сметка. 

Член 4 
Стопанските организации и ги уплатуваат сред-

ствата за заеднички резерви на Службата на опште-
ственото книговодство која е надлежна за општи-
ната волкоја е нивното седиште. 

Погоните и други единици на стопанските орга-
низации со самостојна пресметка и ги уплатуваат 
средствата за заеднички резерви на Службата на 
општественото книговодство која "е надлежна за 
општината во која е седиштето на стопанската орга-
низација во чиј состав се тие. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член согласно се 
применуваат и на здружените претпријатија, со тоа 
што организациите во состав на''тие претпријатија 
во случаите од членот 109 став 4 на Основниот закон 
за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/65) средствата за заеднички" резерви и ги уплату-
ваат на Службата на општественото книговодство 
којз е надлежна за суштината во која е седиштето 
на организацијата во состав на здруженото прет-
пријатие. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот "за пре-
сметување и плаќање на средствата за заедничките 
резерви на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/61 и 38^61). 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1-15310/1 
23 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 
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964. 

Врз основа на членот 51 став 1 од Законот за 
исправите и книгите на поморските бродови и на 
пловилата за внатрешна пловидба („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 18/64), сојузниот секретар за сообра-
ќај и врски прошишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СО-
ДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 
БРОДСКИТЕ ИСПРАВИ И КНИГИ НА ПОМОР-
СКИТЕ БРОДОВИ И НА ПЛОВИЛАТА НА ВНА-

ТРЕШНА ПЛОВИДБА 
, Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на 
водење на бродските исправи и книги на помор-
ските бродови и на пловилата за внатрешна пло-
видба („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/65) во чле-
нот 27 став 2 по зборовите: „Образецот бр. 18" се 
додаваат запирка и зборовите: ,,Образецот бр. 18а 
и Образецот бр. 186". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Образецот бр. 18 го употребуваат патничките 

бродови што вршат меѓународни патувања, пат-
ничките бродови од 1000 и повеќе BRT и ако не 
вршат меѓународни патувања и товарните бродови 
од 500 и повеќе BRT, образецот бр. 18а — патнич-
ките бродови од 1000 BRT што не вршат меѓуна-
родни патувања и товарните бродови до 500 BRT, 
а образецот бр. 186 — техничките пловни објекти 
без сопствен погон." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
Бр. 2400 

1 декември 1965 година 
Белград 

'Сојузен секретар 
за сообраќа) и врски, 
Милијан Неоричиќ, с. р. 

965. 

Врз основа на чл. 205 и 206 став 1 во врска со 
членот 94 од Законот за воздушната пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65), во согласност 
со сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар 
за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТРАЕЊЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ВРЕ-
МЕТО НА ЛЕТАЊЕТО, БРШОТ НА ПОЛЕТУВА-
ЊАТА И СЛЕТУВАЊАТА ВО ТЕКОТ НА РАБОТ-
НОТО ВРЕМЕ И ЗА ДОЛЖИНАТА НА ДНЕВНИОТ 

ОДМОР НА ЛЕТАЧКИОТ ПЕРСОНАЛ 

I. Општи одредби 
Член 1 

Заради безбедност на воздушната пловидба со 
овој правилник се определуваат траењето на работ-
ното време, времето на летањето, бројот на полету-
вањата и слетувањата во текот на работното време 
и должините на траењето на ^дневниот одмор на 
летачкиот персонал. 

Член 2 
Во смисла на овој правилник се смета: 
1) како летачки" персонал - персоналот што 

врши работи на управување со воздухоплов (пилоти, 
инструктори летани, навигатори летани, радиоопера-
тори летачи и авиомеханичари летачи); 

2) како работно време на летачкиот персонал 
што лета во јавниот воздушен сообраќај — времето 
што летачкиот персонал ќе-ко помине на работа од 
еден час пред определеното време за полетување до 

-половина час по последното слетување, подразбирај-
ќи го и времето на чекање поради задоцнување на 
воздухопловот при поаѓање, времето помеѓу слету-
вањето и повториого полетување на попатните аеро-
дроми, времето на дежурство, времето на патување 
на летачка должност која не почнува или не се 
завршува на аеродромот каде што е седиштето на 
работната организација во која е запослен летачкиот 
персонал, како и времето поминато на други работи 
вон времето на летањето; 

3) како работно време на летачкиот персонал што 
лета заради вршење на друга стопанска дејност, 
управни работи, научно иследувачка работа, служба 
за брза помош, спортска дејност, испитување на 
воздухоплови, школување на посадата на воздухо-
плови, или за други цели — времето што летачкиот 
персонал ќе го помине на работа од'моментот на 
доаѓањето на работа до завршувањето на работата; 

4) како време на летање на летачкиот персонал 
— времето што летачкиот персонал ќе го помине во 
летање од моментот на задвижувањето на возду-
хопловот со сопствени мотори од пристанишната 
платформа (стојанка) до моментот на запирањето 
на воздухопловот по слетувањето (блок време); 

5) како број на полетувања и слетувања — бро-
јот на полетувањата и слетувањата на воздухопловот 
што летачкиот персонал ќе го изврши во текот на 
работното време; 

6) како дневен одмор — времето помеѓу два ра-
ботни дена во кое летачкиот персонал е ослободен 
од секоја должност. , -

II. Работно време 
Член 3 

Работното време на летачкиот ^персонал може 
да трае 12 часа во текот на 24 часа, со тоа што 
вкупниот збир на работните часови во текот на еден 
месец да не премине 182 часа. 

По исклучок, работното време на летачкиот 
персонал може 'да трае и подолго од 12 часа во 
текот на 24 часа, ако на летачкиот персонал му се 
обезбеди непрекинат дневен одмор определен во 
членот 5 од овој правилник. 

III. Време на летањето 

Член 4 
Времето на летањето на летачкиот персонал што 

лета во јавниот воздушен сообраќај, според видот 
на воздухопловот, изнесува, и тоа: 

1) на КЛИПНИ воздухоплови со кабина без при-
тисок: 

а) 8 часа летање во текот на 24 часа; 
б) 110 часа летање во текот на еден месец; 
в) 270 часа летање во текот на три месеци едно-

подруго; 
г) 900 часа летање во текот на, една година;, 
2) на клипни воздухоплови со кабина под при-

тисок: 
а) 8 часа летање во текот на 24 часа; 
б) 120 часа летање во текот на еден месец; 
в) 300 часа летање во текот на три месеци едно-

подруго; 
г) 1000 часа летање во текот на една година; 
3) на млазни воздухоплови: 
а) 7 часа летање во текот на 24 часа; 
б) 80 часа летање во текот на еден месец; 
в) 230 часа летање во^текот на три месеци едно-

подруго; 
^ г) 750 часа летање во текот на една година. 

По исклучок, времето на летањето на летачкиот 
персонал определено во точ. 1, 2 и 3 под б) на ставот 
1 од овој член, може да се продолжи најмногу до 
15 часа во текот на еден месец, ако лекарот што "а 
контролира здравствената состојба на летачкиот 
персона л^у тврд и дека е односното лице телесно и 
душевно способно да го продолжи времето на лета-
ње за определен број часови во месецот и ако на 
тоа лице времето на летање во наредниот месец му 
се намали за оној број часови на летање за кој во 
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претходниот месец времето на летање му било про-
должено. 

Член 5 
Времето на летањето во јавниот воздушен со-

обраќај може да трае на клипни воздухоплови и 
подолго од 8 часа односно на млазни воздухоплови 
и подолго од 7 часа во текот на 24 часа, ако на 
летачкиот персонал му е обезбеден непрекинат дне-
вен одмор во траење од: 

1) 18 часа непосредно пред преземање на летот 
за летање што во текот на 24 часа трае до 12 часа 
на клипни воздухоплови односно до 10 часа на 
млазни воздухоплови; 

2) 18 часа непосредно пред преземање на летот 
за летање што во текот на 24 часа трае до 16 часа 
на клипни воздухоплови односно до 13 часа на 
млазни воздухоплови, ако летачкиот персонал се 
состои од;три пилоти, од кои најмалку двајца први 
пилоти, и двајца авиомеханичари легачи и ако е на 
воздухопловот обезбедено легло за посадата; 

3) 24 часа непосредно пред преземање на летот 
за летање што во текот на 24 часа трае до 20 часа 
на клипни воздухоплови односно до 16 часа на мла-
зни воздухоплови, ако на воздухопловот постои 
удвоен број летачки персонал и ако е на воздухо-
пловот обезбедено легло за посадата. 

Член 6 
Времето на летањето на летачкиот персонал, 

определено во̂  членот 4 од овој правилник, може да 
трае најмногу 36 часа летање во текот на шест ра-
ботни дена едноподруго, со тоа што на летачкиот 
персонал по така извршеното летање да му се обез-
беди непрекинат одмор во траење од 36 часа. 

Член 7 
Времето на летањето на летачкиот персонал во 

јавниот воздушен сообраќај не може да трае повеќе 
од 6 часа летање во текот на 24 часа, ако летачкиот 
персонал за време на летањето имал шест слету-
вања. 

Член 8 
Времето на летањето на летачкиот персонал вон 

јавниот воздушен сообраќај може во текот на 24 
часа да трае најмногу 4,30 часа ако летањето се 
врши во еднократно работно време, односно 6 часа 
ако летањето се врши во двократно работно време. 
Во случај на двократно работно време летачкиот 
персонал може во првиот дел на работното време 
да лета најмногу 3 часа. 

IV.-Број на полетувања и с летувања 

Член 9 
Летачкиот персонал во воздушниот сообраќај 

може во текот на траењето на работното време да 
има најмногу шест полетувања и шест слетувања. 

Летачкиот персонал што управува со воздухо-
плови што летаат заради вршење на друга стопан-
ска дејност или спортска дејност, како и заради 
школување на посадата на воздухоплови, може во 
текот на еден час летање да изврши најмногу десет 
полетувања и десет слетувања. 

V. Дневен одмор 

Член 10 
Дневниот одмор на летачкиот персонал во јав-

ниот воздушен сообраќај за време на летање што 
трае до 6 часа во текот на 24 часа, трае двојно 
подолго од времето на летањето, а најмалку 6 часа. 

Ако времето на летање во текот на 24 часа трае 
подолго од 6 а најмногу 8 часа, на летачкиот пер-
сонал мора да му биде обезбеден непрекинат дневен 
одмор од најмалку 12 часа. 

Член И 
За летачкиот персонал вон јавниот воздушен 

сообраќај должината на дневниот одмор мора да 
изнесува најмалку 10 часа, ако времето на летањето 
во текот на 24 часа изнесувало 4,30 часа. 

Ако времето на летање во текот на 24 часа из-
несува 6 часа, на летачкиот персонал мора да му 
биде обезбеден непрекинат дневен одмор од најмал-
ку 12 часа. 

, Член 12 
Ако летачкиот персонал вон јавниот воздушен 

сообраќај работи во двократно работно време днев-
ниот одмор помеѓу првиот дел на работното време 
и другиот дел на работното време мора да трае нај-
малку 3 часа. 

Член 13 
Летачкиот персонал што управува со воздухо-

плови што летаат заради вршење на друга стопан-
ска дејност или спортска дејност, како и заради 
школување на посадата на воздухоплови (член 9 
став 2), по извршените 10 полетувања и 10 слету-
вања и по наредното полетување, мора да има одмор 
од најмалку 40 минути. 

YI. Казнени одредби 

Член 14 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за воздухопловен прекршок носител на правото на 
користење на воздухоплов: 

1) ако дозволи работното време на летачкиот 
персонал и времето на летањето да трае подолго 
отколку што е пропишано со овој правилник (чл. 3 
До 6); 

2) ако дозволи летачот во текот на работното 
време да изврши поголем број полетувања и слету-
вања од бројот пропишан со овој правилник (член 9); 

3) ако за време на летањето во јавниот возду-
шен сообраќај, што трае подолго одЅ односно 7 часа, 
не му обезбеди на летачкиот персонал непрекинат 
дневен одмор определен во членот 5 на овој пра-
вилник; ( 

4) ако испрати на лет летач на кој не му изми-
нало времето за одмор определено со овој правил-
ник (чл. 10 до 13). 

Ако некое од дејствијата од ставот 1 на оваа 
точка изврши сопственик на воздухоплов, ќе се 
казни со парична казна до 50.000 динари. 

Член 15 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за воздухопловен прекршок капетан на воздухо-
плов, ако управувањето со воздухоплов му го довери 
на член на посада на кој претходно не му изми-
нало времето на дневниот одмор определено со овој 
правилник. 

Со парична' казна до 50.000 динари ќе се казни 
за воздухопловен прекршок и летач што ќе ја пре-
земе должноста на воздухопловот пред да му изми-
нало времето на дневниот одмор определено со овој 
правилник. 

VII. Завршна одредба 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службе,н лист на СФРЈ". 

Бр. 1838/65-8 
21 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милијан Неоричиќ, с. р. 
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966. 

Врз основа на членот 68 од Основниот закон за 
организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65), 
на предлог од Сојузниот завод за социјално осигу-
рување, сојузниот секретар за труд издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗАВЕРУВАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ НА ОСИГУРЕНИЦИ-

ТЕ ВО РАБОТЕН ОДНОС 

1. За работниците што првпат стапуваат на ра-
бота, работните и други организации и државните 
органи (во понатомошниот текст: организацијата) 
заедно со пријавата на осигурување, што ја подне-
суваат според Правилникот за водење евиденции во 
областа на трудот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/65), доставуваат пополнети обрасци на здрав-
ствена легитимација "за работникот и членовите на 
неговото семајство што имаат право на здравствено 
осигурување. 

Пополнетите обрасци на здравствени легитима-
ции, со доказите што ги поднесол работникот зара-
ди издавање здравствени легитимации на членови-
те на неговото семејство, организацијата му ги до-
ставува на надлежниот комунален завод за соци-
јално осигурување заради издавање здравствена 
легитимација во смисла на Упатството за издавање 
и употреба на здравствената легитимација и други-
те обрасци во врска со користењето на правата од 
здравственото осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/62). 

Издадените здравствени легитимации, заедно со 
доказите од ставот 2 на оваа точка, комуналниот за-
вод и ги враќа на организацијата за да му ги врачи 
на работникот. Организацијата му ги врачува на 
работникот здравствените легитимации и му ги вра-
ќа на чување доказите врз основа на кои им се 
издадени здравствените легитимации на членовите 
на неговото семејство. 

2. За работникот кој стапува на работа во нова 
организација, а на којЧвеќе му е издадена здрав-
ствена легитимација, организацијата му ги доставу-
ва на надлежниот комуналне завод за социјално 
осигурување, заедно со пријавата за осигурување, и 
здравствената легитимација на работникот и здрав-
ствените легитимации на членовите на неговото се-
мејство, за да бидат^ евидентирани во заводот. 

3. Податокот за запосленост на работникот ор-
ганизацијата го запишува и го заверува во здрав-
ствените легитимации на работникот и на членови-
те на неговото семејство 

Ако при заверување на здравствените легити-
мации на работникот и членовите на неговото се-
мејство се утврди дека во нив неовластено се извр-
шени уписи, преправени податоци и сл. од кои за-
виси правото на здравствено осигурување, органи-
зацијата ќе го извести писмено за тоа надлежниот 
комунален завод за социјално осигурување. 

4. Одредбите од оваа наредба што се однесуваат 
на организациите согласно важат и за заводот за 
запослување работници — во поглед на лицата при-
јавени на заводот заради запослување. 

5. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1966 година. 

Бр. 180-60/65-11 
24 декември 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за труд, 

Ристо Џунов, с.р. 

967. 

Врз основа на членот 165 точка 1 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64), со-
јузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПЛАТАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Обврзниците на придонесите, даноците, так-
сите и други приходи на буџетите на општествено-
политичките заедници и на општествените фондо-
ви, како и приватните правни лица и организациите 
што. пресметуваат и уплатуваат одделни приходи, 
се должни да ги уплатуваат приходите на сметките 
кај Службата на општественото книговодство што се 
определуваат со оваа наредба. 

I. Приходи на буџетите 
2. Придонесите од личниот доход се уплатуваат, 

и тоа: 
а) придонесите од личниот доход од работен 

однос: 
1) иџ сметката бр. 840-11100 — Придонес од лич-

ниот доход од работен однос остварен кај стопан-
ски организации; 

2) на сметката бр. 840-11200 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос остварен кај органи на 
управата, установи и општествени организации. 

На сметките од одредбите под 1 и 2 на оваа 
точка се уплатуваат и придонесите од личните до-
ходи остварени од работен однос ка ј југословенски 
претставништва или организации во странство (член 
45 од Основниот закон за придонесите и даноците 
на граѓаните — „Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64), 
зависно од тоа дали пресметаниот придонес од лич-
ниот доход од 'работен однос е остварен кај сто-
пански организации или органи на управата, уста-
нови или општествени организации; 

3) на 'сметката бр. 840-11201 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос остварен кај Граѓани 
и приватни правни лица. 

На сметката бр. 840-11201 се уплатува и при-
донесот од личниот доход од работен однос остварен 
кај дипломатски и конзуларни претставништва и 
кај странки организации (работодавци) од наши и 
странски државјани, за работа извршена во Југосла-
вија (чл. 46 и 48 од Основниот закон за придоне-
сите и даноците на граѓаните). 

Исплатителите на личните доходи ќе го уплату-
ваат придонесот, од личниот доход од работен од-
нос на соодветните сметки наведени во одредбите 
под 1, 2 и 3 на оваа точка, ако живеалиштето на' 
сите запослени работници се наоѓа на територијата 
ца една општина. 

Ако кај исплатителите на лични доходи се за-
послени работници од територијата на две или по-
веќе општини, придонесот од личниот доход од ра-
ботен однос тие се должни да го уплатат во корист 
на проодните сметки,, и тоа: 

4) на сметката бр. 840-990 - Преодна сметка на 
придонесот од личниот доход од работен однос оства-
рен кај стопански организации; 

5) на сметката бр. 840-991 — Проодна сметка на 
придонесот од личниот доход остварен кај органи 
на управата, установи и општествени организации; 

б) на сметката бр. 840-992 — Проодна сметка на 
придонесот од личниот доход од работен однос оства-
рен кај граѓани и приватни правни лица. 

Исплатителите на личниот доход што го упла-
туваат придонесот од личниот доход од работен од-
нос на сметките наведени во одредбите под 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 и 8 на оваа точка се должни на грбот од 
налогот за уплата на придонесот од личниот доход 
од работен однос да го наведат износот на делот 
на придонесот што во смисла на Законот за форми-
рање дополнителни средства за заеднички резерви 
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на стопанските организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/65) им припаѓа на заедничките ре-
зерви на стопанските организации, а што Служба-
та на општественото книговодство ќе им ги распо-
реди на корисниците. 

Исплатителите на личниот доход што го упла-
туваат придонесот на сметките наведени ео одред-
бите под 4, 5 и 6 на оваа точка, се должни за делот 
на придонесот што ќе им преостане по извршеното 
пресметување на соодветниот дел на придонесот во 
корист на заедничките резервР! на стопанските ор-
ганизации, на грбот од налогот за уплата или во 
посебен прилог да го распоредат овој дел од при-
донесот по општините на чии територии се нао-
ѓаат живелиштата на работниците, на начинот про-
пишан со Правилникот за начинот на пресметување 
и плаќање на придонесот од личниот доход и на 
придонесот за запослување („Слулсбен лист на 
СФРЈ", бр. 57/65). 

По исклучок од одредбите на претходните ста-
вови, придонесот од личниот доход од работен од-
нос пресметан од личниот доход од работен однос 
на работникот, чие живеалиште е на територијата 
на општината што се наоѓа во состав на град, се 
уплатува на заедничка сметка — ако собранието 
на градот, со согласност од сите општини во состав 
на градот, донесе одлука за тоа. Уплатата на тие 
придонеси од личниот доход од работен однос се 
врши во корист на заедничките сметки, и тоа: 

7) на сметката бр. 840-11101 — Заедничка сметка 
на придонесот од личниот доход од работен однос 
— на територијата на градот — остварен кај сто-
пански организации; 

8) на сметката бр. 840-11202 — Заедничка смет-
ка на придонесот од личниот доход од работен од-
нос — на територијата на градот - остварен кај 
органи на управата, установи и општествени орга-
низации. „^ I 

Распределбата (празнењето) на придонесите од 
личниот доход од работен однос уплатени на заед-
нички сметки од одредбите под 7 и 8 на оваа точка, 
ќе ја врши Службата на општественото книговод-
ство во корист на федерацијата и републиката спо-
ред пропишаните стопи, а преостанатиот дел — на 
начинот определен со одлука на градот; 

9) на сметката бр. 840-11203 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос кој се плаќа во пау-
шален износ; 

б) придонесот од личниот доход од земјоделска 
дејност се уплатува: 

10) на сметката бр. 840-12100 — Придонес од 
личниот доход од земјоделска дејност на прихо-
дите од шуми кој се пресметува според друга осно-
вица а не според катастарскиот приход; 

в) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење занаетчиски и други стопански и останати 
дејности се уплатува, и тоа: 

И) на сметката бр. 840-13300 — Придонес од лич-
ниот доход од самостојно вршење занаетчиски деј-
ности кој се плаќа во паушален износ; 

12) на сметката бр. 840-13301 - Придонес од 
личниот доход од самостојно вршење други сто-
пански дејности кој се плаќа во паушален износ; 

13) на сметката бр. 840-13302 - Придонес од 
личниот доход од самостојно вршење занаетчиски 
и други стопански дејности во процент од секој по-
единечно остварен бруто приход, наплатен со за-
пирање; 

14) на сметката бр. 840-14200 - Придонес од 
личниот доход од самостојно вршење интелектуал-
ни услуги кој се плаќа во паушален износ. 

На сметките наведени во одредбите под И, 12 
и 14 на оваа точка се уплатуваат придонесите од 
личниот доход од самостојно вршење занаетчиски 
и други стопански дејности и од самостојно врше-
ње интелектуални услуги, што не се плаќаат три-
месечно туку во други рокови; 

15) на сметката бр. 840-17100 — Придонес од 
личниот доход од странски превозници на патни-
ци и стоки; 

г) придонесот од личниот доход од авторски 
права, патенти и технички унапредувања се упла-
тува: 

16) на сметката бр. 840-15100 — Придонес од 
личниот доход од авторски права, патенти и тех-
нички унапредувања. 

Во сите други случаи придонесите од личниот 
доход со кои се задолжуваат во годишен износ гра-
ѓани и приватни правни лица се уплатуваат на 
збирната — преодната сметка на придонесите и да-
ноците на граѓаните од точката" 12 на оваа наредба; 

д) придонесот од вкупниот приход на граѓаните 
се уплатува: 

17) на сметката бр. 840-16100 — Придонес од 
вкупниот приход на граѓаните. 

3. Придонесот за користење градско земјиште се 
уплатува: 

18) на сметката бр. 840-52100 — Придонес за ко-
ристење градско земјиште. 

4. Даноците се уплатуваат, и тоа: 
а) сојузниот данок на промет на стоки на мало: 
19) на сметката бр. 840-21100 — Сојузен данок 

на промет на лекови (тар. бр. 8 од Законот за Та-
рифата на сојузниот данок на промет — „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/65); 

20) на сметката бр. 840-21101 — Сојузен данок 
на промет на тутунови преработки (тар. бр. 5); 

21) на сметката бр. 840-21102 — Сојузен данок 
на промет на течни горива и мазива (тар. бр. 10)̂  

На сметката бр. 840-21102 се уплатува сојузниот 
данок на промет на течни горива и мазива и други 
нафтини деривати; 

22) на сметката бр. 840-21103 — Сојузен данок 
на промет на патнички автомобили (тар. бр. 6); 

23) на сметката бр. 840-21104 — Друг сојузен 
да,нок на промет на стоки на мало (тар. бр. 1, 3, 
4,' 7, 9, И, 12, 13, 14, 15 и 16), освен сојузниот данок 
на промет на стоки на мало што тримесечно го пла-
ќаат граѓани и приватни правни лица што се за-
должуваат според распоред. 

На сметката бр. .840-21104 уплатуваат сојузен 
данок на промет на стоки на мало и даночните 
обврзници што не се занимаваат редовно со промет 
на производи или со вршење услуги (член 48 од 
Основниот закон за данокот на промет — „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 29/65 и 33/65); 

24) на сметката бр. 840-21105 — ,Сојузен данок 
-на промет на стоки на мал р кој се плаќа при увозот 

и на прометот на производи за потребите на Југо-
словенската народна армија. 

На сметката бр. 840-21105 се уплатува сојузниот 
данок на промет на стоки на мало наплатен при 
увозот, како и на прометот на производи што ги 
набавува Југословенската народна армија за сво-
ите потреби според членот 13 од Законот за Тари-
фата на сојузниот данок на промет. 

Неуплатените износи на сојузниот данок на про-
мет на стоки на мало и на надоместоците за вр-
шење услуги утврдени со конечната пресметка на 
данокот на промет, во смисла на членот 42 од Ос-
новниот закон за данокот на промет, за извршениот 
промет и услуги од 25 јули до 31 декември 1965 
година, а што ќе ги уплатат обврзниците на тој 
данок до 31 јануари 1966 година како обврска за 
1965 година, ќе се уплатуваат на сметките на сојуз-
ниот данок на "промет на стоки на мало и на на-
доместоци за вршење услуги од одредбите под 17а, 
176, 17в, 17г, 17д, 17ѓ, 17е, 17ж, 17з од Наредбата за 
уплатата на приходите на општествено-политички-
те заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 
31/65 и 36/65). 

Службата на општественото книговодство ќе 
изврши распределба на средствата од овие сметки 
со состојбата на 15 и 31 јануари 1966 година и рас-
поредените износи ќе ги прокнижи во корист на 
сојузниот буџет и буџетите на општествено-поли-
тичките заедници за 1965 година. 

По овој рок приходот од сојузниот данок на 
промет на стоки на мало 'и на надоместоци за вр-
шење услуги што произлегува од'1965 година ќе се 
уплатува на соодветните сметки наведени во одред-
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вите под 19, 20, 21, 22, 23, 24, 39, 40, 41 и 42 на оваа 
точка; 

б) републичкиот данок на промет на стоки на 
мало се уплатува, и тоа: 

25) на сметката бр. 840-21110 - Републички да-
нок на промет на стојш на мало, освен републичкиот 
данок на промет на стоки на мало што тримесечно 
го плаќаат'граѓани и приватни правни лица што се 
задолжуваат според распоред; 

26) на сметката бр. 840-21111 - Републички до-
датен данок на промет на стоки на мало, освен ре-
публичкиот додатен данок на промет на стоки на 
мало што тримесечно го плаќаат граѓани и при-
ватни правни лица што се задолжуваат според рас-
поред. 

На сметката бр. 840-21111 се уплатува^ репуб-
личкиот додатен данок на промет на стоки на ма-
ло заради отстранување на штетите предизвикани 
од поплави (Закон за овластување определени ре-
публики за воведување додатен данок на промет 
на стоки на мало — „Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/65); 

в) општинскиот данок на промет на стоки на 
мало се уплатува, и тоа: 

27) на сметката бр. 840-21120 — Општински да-
нок на промет на стоки на мало во трговијата, 
освен на прометот на алкохолни пијачки; 

28) на сметката бр. 840-21121 — Општински да-
док на пролет на алкохолни пијачки во трговијата 
на мало, освен на прометот на природно вино; 

29) на сметката бр. 840-21122 — Општински да-
нок на промет на природно вино во трговијата на 
мало; 

30) на сметката бр. 840-21123 — Општински да-
нок на промет на пиво во трговијата на мало; 

31) на сметката бр. 840-21124 — Општински да-
нок на промет на алкохолни пијачки" во угости-
телството, освен на прометот на природно вино; 

32) на сметката бр. 840-21125 — Општински да-
нок на промет на природно вино во угостителството; 

33) на сметката бр. 840-21126 — Општински да-
нок на промет на пиво во угостителството; 

34) на сметката бр. 840-21127 — Општински да-
нок на промет на стоки на мало во стопански и 
други работни организации, освен во трговијата и 
угостителството; 

35) на сметката бр. 840-21128 — Општински да-
нок на промет на природно вино и ракија прода-
дени непосредно на потрошувачите од страна на 
индивидуални производители; 

36) на сметката бр. 840-21129 - Друг општински 
данок на промет на стоки на мало, освен општин-
скиот данок на промет на стоки на мало што три-
месечно го плаќаат граѓани и приватни правни 
лица што се задолжуваат според распоред. 

Во сите други случаи данокот на промет на 
стоки на мало (сојузен, републички и општински) 
се уплатува на збирната — преодната сметка на 
придонесите и даноците на граѓаните од точката 12 
на оваа наредба.' 

Обврзниците на сојузниот и републичкиот да-
нок на промет на стоки на мало ќе го уплатуваат 
данокот на промет на стоки на мало на соодветните 
сметки наведени во одредбите под 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25 и 26 на оваа точка, ако тие даноци се одне-
суваат на прометот извршен на територијата од ед-
на општина. 

Ако сојузниот и републичкиот данок на промет 
на стоки на мало се пресметани на прометот што е 
извршен на територијата на две или повеќе оп-
штини, обврзниците на овој данок се должни вкуп-
ниот износ на сојузниот и републичкиот данок да 
го уплатат во корист на проодните сметки, и тоа: 

37) на сметката бр. 840-993 — Преодна сметка 
на сојузниот данок на промет на стоки на мало; 

38) на сметката бр. 840-994 — Проодна сметка 
на републичкиот данок на промет на стоки на мало. 

Обврзниците на данокот на промет на стоки на 
мало што го уплатуваат данокот на сметките на-
ведени во одредбите под 37 и 38 на оваа точка се 

должни во прилогот на налогот за уплата на да-
нокот' да го распоредат вкупно уплатениот износ на 
општините и соодветните основни сметки, што се 
наведени во одредбите под 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
и 26 на начинот што со свое упатство ќе го опре-
дели Службата на општественото книговодство. 

На сметките наведени во одредбите под 37 и 38 
на оваа точка го уплатуваат сојузниот и репуб-
личкиот данок на промет на стоки на мало тргов-
ските и други работни организации што вршат про-
мет на стоки на мало преку посебни единици (про-
давници) на територијата на две или повеќе оп-
штини, како и работните организации што вршат 
промет на стоки на мало во смисла на членот 57 
ст. 3 и 4 од Основниот закон за данокот на промет. 

На сметката бр. 840-994 се уплатува и репуб-
личкиот додатен данок на промет на стоки на 
мало. Ако на оваа сметка се уплатува републички 
данок на промет на стоки на мало и републички 
додатен данок на промет на стоки на мало обврз-
ниците се должни на грбот од налогот да ги наз-
начат износите на данокот по двата основа; 

г) сојузниот данок на надоместоци за вршење 
услуги се уплатува, и тоа: 

39) на сметката бр. 840-21200 - Сојузен данок 
на надоместоци за вршење надворешнотрговски у-
слуги (тар. бр. 17); 

40) на сметката бр. 840-21201 — Сојузен данок 
на надоместоци за вршење промет на стоки на го-
лемо во Југославија (тар. бр. 18); 

41) на сметката бр. 840-21202 - Сојузен данок 
на надоместоци за вршење банкарски услуги (тар. 
бр. 19); 

42) на сметката бр. 840-21203 - Сојузен данок 
на менични заеми (тар. бр. 20); 

д) републичкиот данок на надоместоци за вр-
шење услуги, се уплатува: 

43) на сметката бр. 840-21210 - Републички да-
нок на надоместоци за вршење услуги, освен ре-
публичкиот данок на надоместоци за услуги што 
тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни 
л.ица што се задолжуваат според распоред; 

ѓ) општинскиот данок на промет на, надоместоци 
за вршење услуги, се уплатува: 

44) на сметката бр. 840-21220 — Општински да-
нок на надоместоци за вршење услуги, освен оп-
штинскиот данок на надоместоци за услуги што три-
месечно го плаќаат граѓани и приватни правни ли-
ца што се задолжуваат според ,распоред; 

е) друг данок се уплатува, и тоа: 
45) на сметката бр. 840-26100 - Данок на на-

следства и подароци; 
46) на сметката бр. 840-21400 - Општински да-

нок на промет на недвижности и права; 
47) на сметката бр. 840-22100 — Данок на при-

ход од згради кој се плаќа во паушален износ. 
На сметката бр. 840-22100 се уплатува данокот 

на приход од згради кои се користат повремено — 
сезонски, кој се плаќа во паушален износ; 

48) на сметката бр. 840-23100 - Данок на при-
ход од имот и имотни права. 

На сметката бр. 840-23100 се уплатува данокот 
на приход од издавање во закуп недвижни или 
подвижни предмети и од потстанарски закупнини, 
кој се плаќа во паушален износ, како и данокот 
на приходи од продажба на предмети, кој се плаќа 
од случај до случај (чл. 99 и 100 од Основниот за-
кон за придонесите и даноците на граѓаните). 

На оваа сметка се уплатува и данокот на до-
бивки од игри на среќа, кој се плаќа според Ос-
новниот закон за данокот на добивки од игри на 
среќа („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/64). 

Во сите други случаи данокот на надоместоци 
за вршење услуги (републичкиот и општинскиот) и 
другите даноци се уплатуваат на збирната - пре-
одната сметка на придонесите и даноците на гра-
ѓаните од точката 12 на оваа наредба; 

ж) укинатиот данок на протем, се уплатува, и 
тоа: 
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49) на сметката бр. 840-21500 - Општ данок на 
промет; 

50) на сметката бр. 840-21501 - Сојузен данок 
на промет на производи и услуги. 

На сметките од одредбите под 49 и 50 на оваа 
точка се уплатува сојузниот данок на промет по 
обврските настанати според делот I, И, III и IV од 
Тарифата за данокот на промет од 24 јули 1965 го-
дина во смисла на членот 16 од Законот за Тари-
фата на сајузниот данок ^а промет. 

5. Таксите се уплатуваат, и тоа: 
а) сојузните такси: 
51) на сметката бр. 840-33100 - Сојузни судски 

такси во готови пари. 
На сметката бр. 840-33100 Се уплатува прихо-

дот од судски такси во готови пари што го оства-
руваат судовите на федерацијата (член 7ѓ од Ос-
новниот закон за судските такси — „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/60 и „Службен лист на СФРЈ , 
бр. 10/65); 

52) на сметката бр. 840-34100 - Конзуларни 
такси; 

53) на сметката бр. 840-35100 - Царински такси 
што се плаќаат во готови пари; 

54) на сметката бр. 840-36100 — Таксич на стран-
ски друмски возила; 

б) републичките такси: 
55) на сметката бр. 840-31100 — Републички ад-

министративни такси; 
56) на сметката бр. 840-33101 — Републички суд-

ски такси. 
На сметката, бр. 840-33101 се уплатува приходот 

. од републички судски такси. 
Ако републиката приходите од судски такси 

во готови пари наплатени од определен суд ита ги 
отстапи на општините на чии територии се наоѓа 
подрачјето на тој суд, п р и х о д и т е ^ републичките 
судски такси во готови пари се уплатуваат: 

57) на сметката бр. 840-996 — Проодна сметка на 
републичките судски такси во готови пари; 

в) општинските такси: 
58) на сметката бр. 840-31101 — Општински ад-

министративни такси; 
59) на сметката бр. 840-32100 — Комунални так-

си за престој во туристички места; 
60) на сметката бр. 840-32101 — Други кому-

нални такси; 
61) на сметката бр. 840-33102 — Општински суд-

ски такси. v 
На сметката бр. 840-33102 се уплатуваат прихо-

дите од општински судски такси од продадени так-
сени вредносници и судски такси во готови пари. 

Ако општинските судски такси во готови пари 
се распоредуваат на две или повеќе општини и ако 
е со републички пропис предвидено приходот да 
се распоредува на сите општини од подрачјето на 
тој суд (член 7ж став 3 од Основниот закон за суд-
ските такси) овој приход се^уплатува: 

62) на сметката бр. 840-997 - Проодна сметка 
на општинските судски такси во готови пари. 

6. Царините се уплатуваат, и тоа: 
63) На сметката бр. 840-41100 - Царини од сто-

пански организации; 
64) на сметката бр. 840-41101 - Царини од ор-

гани на управата, установи, општествени органи-
зации и општествено-правни лица; 

65) на сметката бр. 840-41102 - Царини од гра-
ѓани и приватни правни лица. 

Царините пресметани за стоки увезени до 31 
декември 1965 година обврзниците се должни до 
31 јануари 1966 година да ги уплатуваат на со-
одветните сметки од одредбите под 30, 31, 32 и 33 
на Наредбата за уплатата на приходите на опште-
ствено-политичките заедници. 

Износите уплатени на овие сметки со состојбата 
на 15 и 31 јануари 1966 родина, Службата на ох!ште-
ственото книговодство ќе ги распореди во корист 
на сојузниот буџет за 3965 година, 

По 31 јануари 1966 година царините што про-
излегуваат. од 1965 година ќе се уплатуваат на смет^ 
ките од одредбите под 63, 64 и 65 на оваа точка^ 

7. Придонесот од доходот на стопанските орга-
низации од поранешните години се уплатува, и тоа: 

66) на сметката бр. 840-51100 — Придонес од 
доходот на стопанските организации што и припаѓа 
на федерацијата; 

67) на сметката бр. 840-51101 — Придонес од 
доходот на стопанските организации што и припаѓа 
на општината. 

8. Паричните казни се уплатуваат, и тоа: 
68) на сметката бр. 840-53100 — Парични казни 

што И припаѓаат на федерацијата. 
На сметката бр. 840-5Sf00 се уплатуваат прихо-

дите од парични казни што се наплатуваат според 
членот 122 став 1 на Законот за стопанските пре-
стапи („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/65) и членот 
9 став 2 на Основниот закон за прекрашоците 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/65); 

69) на сметката бр. 840-53110 — Парични казни 
што И припаѓаат на републиката. 

На сметката бр. 840-53110 се уплатуваат при-
ходите од казни ,што се наплатуваат според членот 
89 од Законот за извршувањето на кривичните сан-
кции („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/64), членот 122 
став 1 од Законот за стопанските престапи и чле-
нот 9 став 1 од Основниот закон за прекршоците. 
Уплатените приходи од казни посебно ќе се евиден-
тираат по основите на наплатата во рамките на оваа 
сметка; 

70) на сметката бр. 840-53120 - Парични казни 
што и припаѓаат на покраината; 

71) на сметката бр. 840--53130 — Парични казни 
што им припаѓаат на околиите; 

72) на сметката бр. 840-53140 — Парични казни 
што им припаѓаат на општините. 

9. Приходите на органите на управата се упла-
туваат, и тоа: 

73) ,на сметката бр. 840-61100 — Приходи од со-
јузните органи на управата; 

74) на сметката бр. 840 -̂61110 — Приходи на ре-
публичките органи на управата; 

75) на сметката бр. 840-61120 — Приходи на по-
краинските органи на управата; 

76) на сметката бр. 840-61130 —. Приходи на 
околиските органи на управата; 

77) на сметката бр. 840-61140 — Приходи на 
општинските органи на управата. 

На сметките од одредбите под 73, 74, 75, 76 и 
77 на оваа точка се уплатуваат приходите на ор-
ганите што им припаѓаат на буџетите на соодвет-
ните општествено-политички заедници. 1 

Ако општествено-политичка заедница приходите 
на органите на управата им ги отстапува на орга-
ните на управата во смисла на членот 22 од Основ-
ниот закон за финансирање на општествено-поли-
тичките заедници, тие п о х о д и се уплатуваат: 

18) на сметката бр. 845 — Евидентна сметка на 
приходите на органите на ,управата. 

10. Другите приходи се уплатуваат, и тоа: 
79) на сметката бр. 840-63100 — Други сојузни 

приходи; 
80) на сметката бр. Ѕ40-63И0 — Други репуб-

лички приходи; 
81) на сметката бр. 840-63120 — Други покра-

ински приходи; 
82) на сметката бр. 840-63130 — Други околиски 

приходи; 
83) на сметката бр. 840-63140 — Други општин-

ски приходи. 
На сметките од одредбите под 79, 80, 81, 82 и 

83 на оваа точка се' уплатуваат разни непредвидени 
и вонредни приходи; 

84) на сметките бр. 840-63111 - Разлика во це-
ната одземени според членот 20 од Основниот за-
кон за пазарната инспекција; 

85) на сметката бр. 840-63141 - Надоместок за 
искористување на селскостопанско земјиште; 
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86) на сметката бр. 840-63142 - Дел од преми-
ната за осигурување од поитар. 
" 11. Приходите од претходните години се упла-
туваат, и тоа: 

87) на сметката бр. 840-84100 - Приходи од прет-
ходните години што и припаѓаат на федерацијата; 

88) на сметката бр. 840-84110 - Приходи од 
претходните години што и припаѓаат на републи-
ката;' 

39) на сметката бр. 840-84120 - Приходи од 
претходните години што и припаѓаат на покраи-
ната; 

90) на сметката бр. 840-84130^ — Приходи од 
претходните години пргови припаѓаат на околијата; 

91) на сметката бр. 840-84140 - Приходи од -
претходните години што и припаѓаат на општината. 

На сметките од одредбите под 87, 88, 89, 90 и 91 
на оваа точка се уплатуваат приходите од прет-
ходните години што во целина му припаѓаат на бу-
џетот на определена општествено-политичка заед-
ница, а за кои не е отворена уплатна сметка во оваа 
наредба. / 

12. Придонесите и даноците што се плаќаат три-. 
месечно а со кои граѓаните и приватните правни 
лица се задолжуваат во годишен износ (член 2 став 
1 точка 1 од Уредбата за книжењето на придоне-
сите и даноците на граѓаните — „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 50/64) се уплатуваат: 

92) на сметката бр. 846 — Збирна, проодна смет-
ка на придонесите и даноците на граѓаните. 

На сметката бр. 846 се уплатуваат, и тоа: 
(1) придонесот од личниот доход од земјоделска 

дејност што се пресметува според катастарскиот 
приход; 

(2) придонесот од личниот доход од земјодел-
ска дејност на приходот од шуми што се пресме-
тува според катастарскиот приход, а кој и припаѓа 
на федерацијата; 

(3) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење занаетчиски дејности; 

(4) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење други стопански дејности; 

(5) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење интелектуални услуги; 

(6) данокот на приход од згради на индивиду-
ални земјоделски производители; 

(7) данокот на приход од згради на други обвр-
зници; 

(8) данокот на приход од имот и имотни права; 
(9) данокот на орудија за производство во зем-

јоделството; 
(10) данокот на хибридна лоза; 
(11) данокот на ^ р и х о д остварен со употреба 

на дополнителна работа од други лица од земјо-
делска дејност; 

(12) данокот на приход остварен со употреба на 
дополнителна работа од други лица од самостојно 
вршење занаетчиски дејности; 

(13) данокот на приход остварен со употреба на 
дополнителна работа од други лица од самостојно 
вршење други стопански дејности; 

(14) данокот на приход остварен со употреба на 
дополнителна работа од други лица од самостојно 
вршење интелектуални услуги; 

(15) сојузниот данок на промет на стоки на ма-
ло на прометот остварен од самостојно вршење за-
наетчиски дејности; 

(16) сојузниот данок на промет на стоки на мало 
на прометот остварен од самостојно вршење други 
стопански дејности, освен занаетчиските; 

(17) републичкиот данок на промет на стоки на 
Мало на прометот остварен од самостојно вршење 
занаетчиски дејности; 

(18) републичкиот данок на промет на стоки на 
мало на прометот остварен од самостојно вршење 
други стопански дејности, освен занаетчиските; 

(19) републичкиот додатен данок на промет на 
iggOKn на мало на прометот остварен од самостојно 
вршење занаетчиски дејности; 

(20) републичкиот додатен данок иза промет на 
стоки на мало на прометот остварен од самостојно 
вршење други стопански дејности, освен занаетчи-
ските; 

(21) републичкиот данок на надоместоци за 
услуги од самостојно вршење занаетчиски дејности; 

(22) републичкиот данок на надоместоци за у-
слугите од самостојно вршење други стопански д е ј -
ности, освен занаетчиските; 

(23) општинскиот данок на промет на стоки на 
мало на прометот остварен од самостојно вршење 
занаетчиски дејности; 

(24) општинскиот данок на промет на стоки на 
мало на прометот остварен од самостојно вршење 
други стопански дејности, освен занаетчиските; 

(25) општинскиот данок на надоместоци за услу-
ги од самостојно вршење занаетчиски дејности; 

(26) општинскиот данок на надоместоци за услу-
ги од самостојно вршење други стопански дејности, 
освен занаетчиските; 

(27) придонесот за основно здравствено осигу-
рување на индивидуални земјоделски производители; 

(28) придонесот за проширено здравствено оси-
гурување на индивидуалните земјоделски произво-
дители; 

(29) водниот придонес што му припаѓа на репуб-' 
личкиот фонд на водите; 

(30) надоместокот за искористување на мелио-
рациони и водостопански објекти и постројки; 

(31) месниот самопридонес во пари од индиви-
дуални земјоделски производители; 

(32) месниот самопридонес во нафи од други об-
врзници; 

(33) интересот; 
(34) трошоците за присилна наплата. 
За придонесите и даноците на граѓаните и при-

ватните правни лица наведени во одредбата под 92 
на оваа точка, Службата на општественото книго-
водство во рамките на збирната-проодната сметка 
ќе отвори посебни сметки. 

Заради обезбедување евиденција за уплатените 
износи на месниот самопридонес спрема ̂ месните за-
едници, обврзниците на овој придонес ќе го назна-
чат. на уплатницата називот или бројот на'месната 
заедница на чија територија е живеалиштето на 
обврзникот. 

Покрај наведените придонеси и даноци, на оваа 
збирна-проодна сметка се уплатуваат и другите да-
вања на граѓаните и приватните правни лица со кои 
се задолжуваат тие во годишен износ, а ги плаќаат 
тримесечно. За таквите приходи Службата на оп-
штественото книговодство, на барање од општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
финансиите, ќе отвори посебни сметки во рамките 
на збирната-проодната сметка. 

Прокнижување^ на придонесите, даноците и 
другите давања на граѓаните и приватните правни 
лица од збирната-проодната сметка на одделни 
сметки што се отворени во рамките на збирната-
проодната сметка, Службата на општественото кни-
говодство ќе го врши според видовите на придо-
несите и даноците, а врз основа на спецификаци-
јата и вирманските налози издадени од страна на 
општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на финансиите (член 10 од Уредбата за кни-
жење на придонесите и даноците на граѓаните). 

За отворените сметки за прокнижување на при-
донесите и даноците и другите давања на граѓаните 
и приватните правни лица, Службата на опште-
ственото книговодство ќе го извести општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на фи-
нансиите. 

Ако општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на финансиите, во спогодба со корис-
ниците на придонесот за здравствено осигурување 
,на индивидуалните земјоделска производители^ вод-
ниот придонес и надоместокот за искористување на 
мелиорациони и посебни водостопански објекти и 
постројки, одлучи уплатата на тие придонеси од-
носно надоместоци да не се врши на збирната-про-
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одната сметка бр. 846 туку на по-себни уплатни смет-
ки, уплатата на тие придонеси и надоместоци ќе 
се врши на сметките од тон. 26 и 27 на оваа наредба. 

Ако општинскиот орган на управата надлежен 
за работите^на финансиите одлучи месниот само-
придонес во пари да не се уплатува на збирната-
проодната сметка бр. 846 туку на посебни сметки, 
уплатата ќе се врши на сметките од точката 13 на 
оваа наредба. 

13. Ако месниот самопридонес во пари не се 
уплатува на збирната-проодната сметка рд точката 
12 на оваа наредба, тој се уплатува, и тоа: 

93) на сметката бр. 840-920 - Местен самопри-
донес во пари од индивидуални земјоделски про-
изводители; 

94) на сметката бр. 840-921 Местен самопри-
донес во пари од други обврзници. 

Уплатителите на месниот самопридонес се дол-
жни на грбот од уплатницата да rq назначат на-
зивот или бројот на месната заедница на начинот 
определен веј точката 12 од оваа наредба. 

14. Трошоците за присилна наплата се уплату-
ваат: 

95) на сметката бр. 840-922 - Трошоци за при-
силна наплата. 

15. Укинатите буџетски приходи се уплатуваат: 
96) на сметката бр. 840-923 - Укинати буџет-

ски приходи. 
На сметката бр. 840-923 се уплатуваат укина-

тите буџетски приходи ако прописите врз основа 
на кои се воведени тие приходи престанале да ва-
жат во 1966 и поранешните години, и ако тие при-
ходи се распоредуваат на повеќе корисници. Упла-
тените износи на приходите се распоредуваат на 
корисниците според порано важечките прописи и 
инструменти. 

Укинатите приходи што во целина И припаѓаат 
на определена општествено-политичка заедница се 
уплатуваат на сметките од точката 11 на оваа на-
редба. х 

П. Приходи на фондовите 

16. Интересите на фондовите во стопанството ре 
уплатуваат, и тоа: 

97) на сметката бр. 840-930 — Интерес на фон-
довите во стопанството; 

98) на сметката бр. 840-931 — Интерес на кре-
дитните фондови на банките; 

99) на сметката бр. 840-932 - Интерес на де-
ловниот фонд за вршење угостителска дејност, деј-
ност на туристичко посредување и дејност на 
услужно занаетчиство; 

100) на сметката бр. 840-933 — Интерес на де-
ловниот фонд на комуналните стопански органиЧ 
зации. 

17. Придонесот за заедничките резерви на сто-
панските организации се уплатува, и тоа: 

101) на сметката бр. 840-940 - Придонес за за-
едничките резерви на стопанските организации по 
стопа од 3%; 

102) на сметката бр. 840-941 — Придонес за за-
едничките резерви на стопанските организации по 
покачена стопа над 3%. 

18. Придонесот од прометот на филмови и при-
донесот од надоместоци за изнајмени увезени фил-
мови се уплатува, и тоа: 

103) на сметката бр. 840-942 — Придонес од про-
метот на филмови; 

104) на сметката бр. 840-943 - Придонес од на-
доместокот за изнајмени увезени филмови.-

19. Надоместоците што му припаѓаат на фон-
дот за патишта се уплатуваат, /и тоа: 

105) на сметката бр. 840-950 - Надоместок за 
јавни патишта на друмски моторни возила; 

106) на- сметката бр. 840-951 - Надоместок за 
јавни патишта на друмски запрежни возила. 

20. Надоместокот од сопственици на моторни и 
запрежни возила се уплатува: 

107) на сметката бр. 840-952 — Надоместок од 
сопственици на моторни и запрежни возила за одр-
жување чистотата на градот. 

21. Придонесите на инвестициите за отстрану-
вање на штетите настанати на поплавените подрач-
ја се уплатуваат, и тоа: 

108) на сметката бр. 840-960 - Посебен придо-
нес на инвестициите за отстранување на штетите 
настанати на поплавените подрачја, по стопа од 2,5%. 

На сметката бр. 840-960 се уплатува посебниот 
придонес на инвестициите за отстранување на ште-
тите настанати на поплавените подрачја според 
членот 2 од Законот за посебните придонеси на ин-
вестициите за отстранување на штетите настанати 
на поплавените подрачја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/65); 

109) на сметката бр. 840-961 - Посебен придо-
нес на инвестициите за отстранување на штетите 
настанати на поплавените подрачја по стопа од 3%. 

На сметката бр. 840-961 се уплатува посебниот 
придонес на инвестициите за отстранување на ште-
тите настанати на поплавените подрачја што Со-
цијалистичка Република Хрватска и Социјалистич-
ка Република Србија можат да го воведат за првото 
полугодиште на 1966 година во смисла на членот 
3 од Законот за посебните придонеси на инвести-
циите за отстранување на штетите настанати на по-
плавените подрачја. 

22. Придонесот за обнова и изградба на Скопје 
се уплатува, и тоа: 

НО) на сметката бр. 840-970 — Придонес за 
Скопје од средствата наменети за инвестиции; 

111) на сметката бр. 840-971 — Придонес за 
Скопје од средствата за материјални расходи на 
општата потрошувачка; 

112) на сметката бр. 840-972 — Придонес за 
Скопје од средствата издвоени за лични доходи од 
работен однос; 

113) на сметката бр. 840-973 - Придонес за 
Скопје од износот на придонесот од други лични 
доходи, освен од работен однос. 

23. Средствата за покривање на разликата во 
станарината се уплатуваат: 

114) на сметката бр. 840-980 — Средства за по-
кривање на разликата во станарината. 

На сметката бр. 840-980 се уплатува дел од 
средствата што е определен од страна на општин-
ското собрание односно републиката за покривање 
на разликата во станарината (субвенционирање). 

24. Придонесот за социјално осигурување се у-
платува: 

115) на сметката бр. 847 — Придонес за социјал-
но осигурување. 

25. Придонесот за запослување се уплатува: 
116) на сметката бр. 840-981 - Придонес за за-. 

послување. 
26. Придонесот за здравствено осигурување на 

индивидуални земјоделски производители, а̂ко не 
се плаќа на збирната-проодната сметка од точката 
12 на оваа наредба, се уплатува, и тоа: 

117) на сметката бр. 840-982 — Придонес за ос-
новно здравствено осигурување на индивидуалните 
земјоделски производители; 

118) на сметката бр. 840-983 — Придонес за про-
ширено здравствено осигурување на индивидуал-
ните земјоделски производители. 

27. Водниот придонес и надоместоците за иско-
ристување на мелиорациони и водостопански објек-
ти и постројки, ако не се уплатуваат на збирната-
проодната сметка на придонесите и даноците на 
граѓаните од точката 12 на оваа наредба, се упла-
туваат, и тоа: 

119) на сметката бр. 840-984 - Воден придонес 
што му припаѓа на републичкиот фонд на водите; 

120) на сметката бр. 840-985 - Надоместок за 
искористување на мелиорациони и посебни водо-
стопански објекти и постројки. 
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На сметката бр. 840-985 се уплатуваат надоме-
стоците за искористување на мелиорациони и по-
себни водостопански објекти и постројки според чл. 
87 и 97 од " Основниот закон за водите („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/65). 

28. Укинатите приходи на фондовите се упла-
туваат: 

121) на сметката бр. 840-986 - Укинати приходи 
на фондовите. 

На сметката бр. 840-986 се уплатуваат укина-
тите приходи на фондовите чиишто прописи врз 
основа на кои се воведени тие приходи престанале 
да важат во 1966 и поранешните години. Уплате-
ните износи на приходите им се распоредуваат на 
корисниците според порано важечките прописи. 

29. Стопанските, задружните и општествените 
организации, органите на управата, граѓаните и при-
ватните правни лица се должни данокот на промет 
и другите приходи што при исплатата на сметките 
им се запрени на граѓани, да ги уплатат на соодвет-
ните сметки предвидени со оваа наредба. 

30. Обврзниците на придонесите, даноците и 
други уплатители, што ги уплатуваат приходите 
на сметките определени со оваа наредба, се должни, 
при уплатувањето на приходите на односните смет-
ки, на уплатницата (образец на платниот промет) 
односно на вирманскиот налог (образец на платниот 
промет), покрај оперативниот број на филијалата 
на Службата на општественото книговодство, да го 
напишат бројот и називот на сметката и статистич-
ката ознака на општината предвидена во упатство-
то од Службата на општественото книговодство. 

- Службата на општественото книговодство кај 
која се врши уплатување на приходите е должна 
наведените бзнаки да им ги соопшти на уплати-
телите. 

31. Уплатените приходи на буџетите и фондо-
вите Службата на општественото книговодство ќе 
ги распоредува според определените инструменти 
(даночни стопи и др.) и спрема тоа на која опште-
ствено-политичка заедница односно буџет и фонд 
им припаѓаат тие приходи. Ова распоредување Слу-
жбата на општественото книговодство ќе им го из-
врши истовремено на сите корисници секој 8-ми 
и 25-ти во месецот, како и на 31 декември. Покрај 
тоа, секој 18-ти во месецот Службата на опште-
ственото книговодство ќе ги распоредува приходите 
што се уплатени на сметките: придонесите од лич-
ниот доход од работен однос наведени во точката 
2, даноците наведени во точката 4, царините наве-
дени во точката 6 и придонесите и даноците на гра-
ѓаните наведени во точката 12 од оваа наредба. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, на барање од органот на управата надлежен 
за работите на финансиите на односната опште-
ствено-политичка заедница, Службата на опште-
ственото книговодство може, покрај редовното рас-
поредување уплатените приходи на буџетите и 
фондовите, уплатените приходи и вонредно да ги 
распоредува на буџетите и фондовите. Општествено-
политичката заедница што барала вонредно распо-
редување е должна самата да ги поднесува вкуп-
ните трошоци на услугите за вонредно распореду-
вање на уплатените приходи. 

32. Приходите распоредени во корист на буџе-
тите на општествено-политичките заедници се иска-
жуваат во рамките на жиро-сметките на соодвет-
ните буџети по видови, форми, односно потформи 
на приходи, на начинот како што се искажани тие 
приходи во буџетот. 

33.̂  Содржината на статистичките извештаи за 
остварените и распоредените приходи на буџетите 
и фондовите ќе се утврди во спогодба со заинте-
ресираните сојузни органи на кои им се доставу-
ваат тие извештаи. 

34. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за уплатата 
на приходите на општествено-политичките заед-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64). 

35. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1966 година. 

Бр. 5/1-14891 
22 декември 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Ksipo Глигоров, с. р. 

968. 

Врз основа на членот 12, членот 16 ст. 3 и 4 
и членот 38 став 2 од Законот за утврдување на 
вкупниот приход и доход на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 
12/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 
4/64, 14/65 и 35/65), сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА МАТЕРИЈАЛНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА 

РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Наредбата за материјалните и другите тро-
шоци на работењето на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/61, 4/62 и 22/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63, 40/63, 3/64 и 
31/64) во точката 3 зборовите: „и придонесот за 
експлоатација на рудното богатство предвиден со 
Законот за придонесот за експлоатација на рудното 
богатство" се бришат. 

, 2. Во точката 4 во одредбата под 2 зборовите: 
„на данокот на доход од самостојни занимања и 
од друг имот" се заменуваат со зборовите: „на при-
донесот од личниот доход од самостојно вршење 
занаетчиски и други стопански дејности или на 
придонесот од личниот доход од самостојно вршење 
интелектуални услуги". 

' Одредбата под 4 се менува и гласи: 
„4) трошоците за задолжителни периодични и 

систематски здравствени прегледи на работниците 
на стопанската организација извршени во смисла 
на одредбите од Основниот закон за здравственото 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62 и 
53/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65) што 
според одредбите од Основниот закон за организа-
ц и ј а т а ^ финансирањето на социјалното осигуру-
вање („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65) и про-
писите донесени врз основа на тој закон паѓаат на 
товар на стопанската организација, како и трошо-
ците за други здравствени превентивни мерки и 
акции извршени по одлука на органот на управу-
вањето на стопанската организација;". 

Одредбата под б се менува и гласи: 
„6) премиите за осигурувања кои според одред-

бите од Законот за задолжително осигурување имот 
и лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65 и 35/65) 
и други важечки прописи се предвидени како за-
должителни. 

Премиите за осигурувања кои со одредбите на 
Законот за задолжително осигурување имот и лица 
и други важечки прописи не се предвидени како 
обврска, и се признаваат на стопанската организа-
ција како материјален трошок ако највисокиот ор-
ган на управување одлучил дека склучувањето на 
такво осигурување е во интерес на стопанската 
организација. 

По исклучок од ст. 1 и 2 на оваа одредба, пре-
миите за осигурување предмети што сочинуваат 
средства на заедничката потрошувачка на стопан-
ската организација можат да се исплатуваат само 
на товар на тие средства;". 
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Одредбата под 7 се менува и гласи: 
„7) вредноста на потрошените средства за заш-

тита на растенијата од растителни болести и штет-
ници, во смисла на Основниот закон за заштита на 
растенијата од болести и штетници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/65), како и вредноста на семето 
што стопанските организации бесплатно им го да-
ваат на производители на индустриски растенија;". 

Одредбите под 8, 17 и 20 до 23 се бришат. 
'3. Во точката 5 уводната реченица и одредбата 

под 1 се менуваат и гласат: 
„5. Како материјални трошоци на стопанските 

организации, во смисла на Законот за утврдување 
на вкупниот приход и доход на стопанските орга-
низации, се признаваат и следните издатоци извр-
шени на лица во работен однос или во корист на 
тие лица, и тоа: 

1) паричните примања на работниците што прет-
ставуваат надоместок на фактичните трошоци напра-
вени во вршењето на работите во име и за сметка 
на стопанската организација, од кои, според одред-
бите од точката 2 под 1 до 4 на Одлуката за парич-
ните примања што се сметаат како.личен доход од 
кој се плаќа придонес од работен однос и за па-
ричните примања што претставуваат надоместок на 
фактичните трошоци („Службен лист на СФРЈ", бр. 
51/64), не .се плаќа придонес од личниот доход од 
работен однос, и тоа: ^ 

а) трошоците за личен превоз или надоместо-
кот што се дава наместо трошоци за личен превоз 
на работниците при службено патување и работа 
на терен, при доделување на работа во друго место 
или на граничен премин, како и во случај на упа-
тување во друго, место заради усовршување; 

б) трошоците за личен превоз и другите тро-
шоци во врска со преселување на работник и чле-
новите на неговото потесно семејство од едно место 
во друго, како и други надоместоци што се даваат 
во врска со преместување; 

в) надоместокот за превоз на работниците ko 
јавни превозни средства на работа и од работа; 

г) дневниците, надоместокот за работа на те-
рен, надоместокот поради одвоен живот од семејст-
вото, надоместокот поради доделување на работа 
во друго место или на граничен премин, надоместо-
кот поради упатување во друго место заради усо-
вршување, надоместокот за привремено сместување 
на работници што од служба во странство се вра-
ќаат во Југославија. 

Издатоците од ставот 1 на оваа одредба се при-
знаваат како материјални трошоци во износите 
утврдени со статутот или со друг општ акт на 
стопанската организација. Со статутот или со друг 
општ акт на стопанската организација се опреде-
лува: што во поглед на надоместувањето на овие 
издатоци на работниците се подразбира како служ-
бено патување, работа на терен, преместување и до-
делување на работа во друго место, одвоен живот 
на работникот од семејството и превоз на работ-
никот на работа и од работа; условите под кои из-
датоците од ставот 1 на оваа одредба им се приз-
наваат и исплатуваат на работниците, како и начи-
нот на утврдување и пресметување на тие издатоци. 

Паричните примања на име дневници и тро-
шоци за превоз исплатени поради упатување на 
работник на стопанската организација во друго 
место заради усовршување, на стопанската органи-
зација и се признаваат како материјални трошоци 
во смисла на точката 14 од оваа наредба;". 

По одредбата под 1 се додава нова одредба под 
- 1а, која гласи: t 

,Да) надоместокот на трошоците за превоз за 
доаѓање во Југославија ,и за враќање во странска 
земја во местото на запослувањето на работникот — 
југословенски државјанин што е во работен однос 
со деловна единица на југословенска стопанска ор-
ганизација што врши работи во странски земји со 
тешки климатски услови за живот, како и на чле-

новите на неговото потесно семејство што се наоѓаат 
со него во странска земја, ако таквиот работник, сам 
или со членовите на своето потесно семејство допа-
тува во Југославија заради користење подолг платен 
годишен одмор во смисла на одредбите од Правил-
никот за подолгиот платен годишен одмор на работ-
ниците на работните организации на работа во опре-
делени странски земји („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 22/64). Овие издатоци се признаваат во матери-
јални трошоци во износите и под условите утврдени 
со статутот, или со друг општ акт на стопанската 
организација;". 

На крајот на одредбата "под 2 точката и запир-
ката се заменуваат со запирка и се додаваат зборо-
вите: „и издатоците за други напивки што, како 
средства на хигиенско-техНичката заштита при ра-
ботата, врз основа на посебни прописи за хигиенско-
техничките заштитни мерки при работата или по 
налог односно препорака од надлежниот орган на 
инспекцијата на трудот, бесплатно им се даваат на 
работниците од определени категории односно на 
работниците на работни места предвидени со стату-
тот или со друг општ акт на стопанската организа-
ција;". 

На крајот на одредбата под 4 точката и запир-
ката се заменуваат со запирка и се додаваат зборо-
вите: „како и издатоците за храна и топли напивки 
и што стопанските организации за време или по 
елементарни непогоди бесплатно им ги даваат на ра-
ботниците запослени на вршење итни работи заради 
отстранување на последиците настанати поради тие 
непогоди;". 

Одредбата под 6 се менува и гласи: 
„6) издатоците за превоз на работници на работа 

и од работа со превозни средства на стопанската 
организација. Ако со статутот или со друг општ акт 
на стопанската организација е определено работни-
ците сами да ги поднесуваат овие издатоци делумно 
или во целина, како материјален трошок, во смисла 
на оваа одредба, се признава износот што го под-
несува стопанската организација;". 

Одредбата под 10 се брише. 
Одредбата под 12 се менува и гласи: 
„12) износите на странска валута што му се ис-

платуваат на укрцаниот персонал во речниот и по-
морскиот сообраќај за време на престојување на 
бродот или друг пловен објект надвор од границите 
на Југославија односно надвор од крајбрежното мо-
ре на Југославија, како и на линискиот персонал на 
речниот соообраќај стациониран во странство —,во 
височината што ја пропишал сојузниот секретар за 
финансии во смисла на членот 44 од Основниот за-
кон за придонесите и даноците на граѓаните/(„Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 32/64);". 

Одредбата под 15 се брише. 
4. Во точката 7а зборовите: „чистиот приход на-

менет" се заменуваат со зборовите: „доходот из-
двоен". 

5. Во точката 9 во одредбата под 5 на крајот 
точката и запирката се заменуваат со точка и се 
додава нов став 2, кој гласи: 

„До донесувањето на прописите од ставот 1 на 
оваа одредба надоместоците на штети сторени на 
други лица при вршење на редовната дејност на сто-
панската организација се признаваат како матери-
јални трошоци на стопанската организација во ви-
сочината на износот утврден со правносилна суд-
ска одлука односно со судско или вонсудско порам-
нување;". 

Во одредбата под 6 зборовите: „во износот опре-
делен со судска пресуда или во износот утврден со 
вонсудско порамнување потврдено од страна на над-
лежниот суд" се заменуваат со зборовите: „во висо-
чината на износот утврден со правносилна судска 
одлука односно со судско или вонсудско порамну-
вање". 

Во одредбата под 13 зборовите: „според одлу-
ките на судот" се бришат, а на крајот од таа од-
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редба точката и запирката се заменуваат со точка 
и се додаваат овие зборови: „овие надоместоци на 
штета се признаваат во материјални трошоци на 
стопанската организација во височината на износот 
утврден со правносилна судска одлука односно со 
судско или вонсудско порамнување;". 

По одредбата под 15 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„Ако височината на надоместокот на штета спо-
ред одредбите под 5, 6 и 13 на ставот 1 од оваа точка 
се утврдува со судско или вонсудско порамнување, 
таквото порамнување од името на стопанската орга-
низација го склучува со оштетеникот органот опре-
делен со статутот или со друг општ акт на стопан-
ската организација.". 

6. Во точката 11 ставот 1 се менува и гласи: 
„11. Во смисла на одредбите од Законот за утвр-

дување на вкупниот приход и доход на стопанските 
организации, како трошок на работењето на сто-
панската организација се признава и амортизаци-
јата на вредноста на предметите и правата што ги 
сочинуваат нејзините основни средства, и тоа во 
износите пресметани со примена на стопите опре-
делени со Законот за нормите на амортизацијата на 
основните средства на стопанските организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 22/64, 52/64 и 
20/65), врз основицата утврдена според одредбите 
од Законот за средствата на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр, 17/61, 30/62 и 
53/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65 и 56/65) 
и прописите за применување на тие одредби." 

7. Во точката 12 ставот 1 се менува и гласи: 
„12. Интересот на деловниот фонд стопанската 

организација го плаќа како трошок на работењето 
во износите и на начинот што се предвидени со од-
редбите од Законот за установувањето на интересот 
на фондовите во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/61 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/65, 35/65 и 56/65) и Правилникот за пресме-
тувањето и плаќањето на. ин,тересот на фондовите 
во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/61 
и 38/61), а по стопите определени со Законот за 
интересните стопи на фондовите во стопанството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65 и 56/65).". 

8. Точката 13 се менува и гласи: 
„13. Покрај трошоците на работењето од точ. 4 

до 13 на оваа наредба, како трошоци на работењето 
на стопанската организација, во смисла га одред-
бите од Законот за утврдување на вкупниот приход 
и доход на стопанските организации, се сметаат и: 

1) членарините на коморите до височината опре-
делена според одредбите од Основниот закон за 
единствените стопански комори и деловната сора-
ботка во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 28/60, 16/61 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/65) и прописите донесени врз основа на тој 
закон; 

2) придонесот на Заедницата на Југословенските 
железници — во износите пресметани врз основи-
цата и по стопата што ќе ги определи Собранието на 
таа заедница врз основа на членот 73 од Законот 
за организацијата на Југословенските железници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/63, 17/64 и 16/65); 

3) придонесот на Заедницата на Југословенски-
те пошти, телеграфи и телефони — во износите пре-
сметани врз основицата и по стопата што ќе ги 
определи Собранието на таа Заедница врз основа на 
членот 48 став 1 точка 8 од Законот за организаци-
јата на Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/65); 

4) придонесот на Заедницата на југословенското 
електростопанство — во височина на износот опре-
делен според членот 39 од ^Основниот закон за 
електростопанството („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 17/65); 

5) членарината што стопанската организација им 
ја плаќа на меѓународни организации во кои'член-
ство е задолжително врз основа на меѓународни 
спогодби; 

6) другите членарини и придонеси предвидени со 
сојузни прописи." 

9. Точката 14 се менува и гласи: 
„14. Издатоците за финансирање на училишта 

и други форми за образование на стручни кадри, 
вклучувајќи ја тука и нивната изградба и опремање 
и стипендиите, се признаваат како материјални тро-
шоци, во смисла на членот 12 ст. 2 и 3 од Законот 
за утврдување на вкупниот приход и доход на^ сто-
панските организации, во вкупен износ што ќе го 
утврди работничкиот совет на стопанската организа-
ција, а најмногу до височина од 2,5% од исплате-
ните лични доходи на работниците. Како исплатени 
лични доходи на работниците се подразбираат сите 
лични примања на работниците исплатени во текот 
на годината, на кои се плаќа придонес од личниот 
доход од работен однос, заедно со придонесите што 
се плаќаат на тие лични примања и од тие лични 
примања." 

10. Точката 15 се менува и гласи: 
„15. Како други трошоци на работењето на сто-

панските организации се признаваат: 
1) додатните придонеси за здравствено, инва-

лидско и пензиско осигурување, што ги плаќаат 
стопанските организации во смисла на членот 185 
од Основниот закон за организацијата и финанси-
рањето на социјалното осигурување; 

2) водниот придонес што го плаќаат стопанските 
организации според одредбите од Основниот закон 
за водите („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65); 

3) интересот што Поштенската штедилница го 
плаќа на штедните влогови на граѓаните." 

11. Оваа наредба влегува во сила на Д јануари 
1966 година. 

Бр. 1/2-15274/1 
22 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

969. 

Врз основа на точката 5 од Одлуката за опре-
делување на електростопанските претпријатија што 
имаат право на надоместок на разликата помеѓу 
калкулативната цена и пропишаната највисока про-
дажна цена на електричната енергија за периодот 
од 1 август до 31 декември 1965 година, како и за 
определување на аконтациите на тој надоместок 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/65), во согласност 
со сојузниот секретар за индустрија и трговија, со-
јузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТУ-
ВАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА НАДОМЕСТОЦИ-
ТЕ СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО 
ИМААТ ПРАВО НА НАДОМЕСТОК НА РАЗЛИ-
КАТА ПОМЕЃУ КАЛКУЛАТИВНАТА ЦЕНА И 
ПРОПИШАНАТА НАЈВИСОКА ПРОДАЖНА ЦЕ-
НА НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА ЗА ПЕРИО-
ДОТ ОД 1 АВГУСТ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1965 ГОДИ-
НА, КАКО И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АКОНТА-

ЦИИТЕ НА ТОЈ НАДОМЕСТОК 

1. Електростопанските претпријатија (во.пона-
тамошниот текст: корисниците на надоместокот) 
определе-ни со точката 1 од Одлуката за определу-
вање на електростопанските претпријатија што има-
ат право на надоместок на разликата помеѓу кал-
кулативната цена и пропишаната највисока про-
дажна цена на електричната енергија за периодот 
од 1 август до 31 декември 1965 година, како и за 



Четврток, 30 декември 1965 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 57 - Страна 1897, 

определување на аконтациите на тој надоместок 
(во понатамошниот текст: Одлуката) го остваруваат 
правото на аконтација на надоместокот на разли-
ката помеѓу калкулативната цена и пропишаната 
највисока продажна цена за електричната енергија 
испорачана од 1 август до 31 декември 1965 година, 
со поднесување барање за надоместок до Службата 
на општественото книговодство — филијала 603 во 
Белград. 

2. Кон барањето за одобрување аконтација од 
надоместокот според точката 2 од Одлуката ко-
рисниците на надоместокот прилагаат: 

1) месечен извод од фактурите за сите купу-
вачи за испорачаните количини електрична енер-
гија на прагот на преносната мрежа од 1 август 
до 31 декември 1965 година, односно од 1 август 
1965 година до денот на кој се однесува барањето 
за одобрување ^аконтација од надоместокот; 

2) пресметка на аконтацијата на надоместокот. 
3. Кога Службата на општественото книговод-

ство ќе утврди дека е барањето за надоместок во 
поглед на испорачаните количини електрична енер-
гија и пресметката исправно, таа го одобрува изно-
сот на надоместокот во корист на жиро-сметката на 
корисникот на надоместокот, а на товар на смет-
ката бр 603-810 — Стопански резерви на федера-
цијата. 

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1-2-15309/1 
23 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

970. v 

Врз основа на членот 16 став 3 и членот 38 став 
2 од Законот за утврдување на вкупниот приход и 
доход на стопанските организации („Службен лист 
на, ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/63, 4/64, 14/65 и 35/65), сојуз-
ниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ 
ЗА СЛУЖБЕНИЦИ РАБОТНИ ОБЛЕКИ И ОБУВКИ 
ШТО СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШОЦИ НА 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 и „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 28/63), во точката 1 збо-
ровите: „и во износите" се бришат. 

2. Во точката 4 ставот 2 се менува и гласи: 
„Издатоците за службени и работни облеки и 

обувки се признаваат како материјални трошоци на 
стопанските организации од точката 2 на оваа на-

\ редба определени со пра(Вилникот за службените и 
работните облеки и обувки. 

Ст. 3 и 4 се бришат. 
3. Во точката 5 став 1 по зборовите: ,.опреде-

лени со правилникот за службените и работните 
облеки и обувки" запирката и текстот до крајот 
се бришат. 

4. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1966 година. 

Бр. 1/2-15276/1 ѓ 

22 декември 1965 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, с. р. 

971. 

Врз основа на членот 182 од Основниот закон1 

за придонесите и даноците на граѓаните („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/64), сојузниот секретар за 
финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА КНИЖЕЊЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Во Наредбата за сметковниот план за кни-
жење на придонесите и даноците на граѓаните 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64) во точката 
1 класа 0 сметката 0111 се менува и гласи: 

„0111 — Даноци што се плаќаат во 
други (различни) рокови: 
01110 — Данок на наследство и 

подарок 
0 1 1 — Данок на приход од 

згради што се плаќа 
" во паушален износ 

01112 — Данок на приход од 
имот и имотни права 
што се плаќа во пау-
шален износ и од слу-
чај до случај 

01113 — Општински данок на 
промет на недвиж-
ности и права 

01114 — Општински данок на 
промет на природно 
вино и ракија од про-
изводство на индиви-
дуални производите-
ли". 

Сметката 0116 се менува и гласи: 
„,,ОИб — Воден придонес и надоместок 

за искористување на мелиора-
циони и посебни водостопан-
ски објекти и постројки". 

Во класата 1 по сметката 1101 се до-
дава нова сметка, која гласи: 
„1102 - Данок на приход од згради 

што се плаќа во паушален 
износ". 

Сметката 111 се менува и гласи: 
„111 — Данок на приход од имот и 

имотни права: 
1110 — Данок на приход од 

имот и имотни права 
1111 — Данок на приход од 

имот и имотни права 
што се плаќа во пау-
шален износ и од слу-
чај до случај". 

Сметката 13 се менува и гласи: 
„13 — Данок на промет на стоки на мало и на на-

доместоци за услуги: 
130 — Сојузен данок на промет на стоки на 

мало: ^ 
1300 — Сојузен данок на промет на 

стоки на мало од самостојно 
вршење занаетчиски дејности 

1301 — Сојузен данок на промет на 
стоки на мало од самостојно 
вршење други стопански деј-
ности, осзен занаетчиските 

131 — Републички данок на промет на стоки 
на мало и на надоместоци за услуги: 
1310 — Републички данок на промет 

на стоки на мало: 
13100 — Републички данок на 

промет на стоки на ма-
ло од самостојно вр-
шење занаетчиски 
дејности 
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13101 - Републички данок на 
промет на стоки на 
мало од самостојно вр-
шење други стопански 
дејности, освен зана-
етчиските 

13102 - Републички додатен 
данок на промет на 
стоки на мало од са-
мостојно вршење за-
наетчиски дејности 

13103 - Републички додатен 
данок на промет на 
стоки на мало од са-
мостојно вршење дру-
ги стопански дејности, 
освен занаетчиските 

1311 - Републички данок на надоме-
стоци за услуги: 
13110 - Републички данок на 

надоместоци за у-
слуги од самостојно 
вршење на занаетчи-
ски дејности 

13111 Републички данок на 
надоместоци за услу-
ги од самостојно вр-
шење други стопански 
дејности, освен зана-
етчиските 

132 — Општински данок на промет на стоки 
на мало и на надоместоци за услуги; 

' 1320 — Општински данок на промет 
на стоки на мало: 
13200 - - Општински данок на 

промет на стоки на 
мало од самостојно 
вршење занаетчиски 
дејности 

13201 - " Општински данок на 
промет на стоки на 
мало од самостојно 
вршење други стопан-
ски дејности, освен 
занаетчиските 

1321 - Општински данок на надоме-
стоци за услуги: 
13210 Општински данок на 

надоместоци за услуги 
од самостојно вршење 
занаетчиски дејности 

13211 Општински данок на 
надоместоци за услуги 
од самостојно вршење 
други стопански деј-
ности, освен занаетчи-
ските 

1322 - Општински данок на промет 
на природно вино и ракија од 
производството на индивиду-
ални производители 

1323 — Општински данок на промет 
на недвижности и права". 

Сметката 152 се менува и гласи: 
„152 — Воден придонес и надоместок за ис-

користување на мелиорациони и по-
себни водостопански објекти и по-
стројки: 

1520 — Воден придонес 
1521 — Надоместок за искористување 

на мелиорациони и посебни во-
достопански објекти и по-
стројки". 

Во класата 2 по сметката 207 се додаваат две 
нови сметки, кои гласат: 

„208 — Обврзници на данокот на приход од 
згради што се плаќа во паушален 
износ 

209 — Обврзници на данокот на приход од 
имот и имотни права што се плаќа во 
паушален износ и од случај до слу-
чај". 

Сметката 22 се менува и гласи: 
„22 — Обврзници на данокот на промет: 

220 — Обврзници на општинскиот данок на 
промет на недвижности и права 

221 — Обврзници на општинскиот данок на 
промет на природно вино и ракија о Д 
производството на индивидуални про-
изводители". 

Сметката 242 се менува и гласи: 
„242 — Обврзници на водниот придонес и на 

надоместокот за искористување на ме-
лиорациони и посебни водостопански 
објекти и постројки". 

По сметката 242 се додава нова сметка, која 
гласи: 

„243 — Обврзници на месниот самопридонес". 
Ставот 2 се менува и гласи: 

„Сметките 0112, 0115 и 0116 во класата О, како 
и сметките 241, 242 и 243 во класата 2, ќе се отво-
рат ако месниот самопридонес во пари, придонесот 
за здравствено осигурување на индивидуалните зем-
јоделски производители, водниот придонес и надо-
местокот за искористување.на мелиорациони и по-
себни водостопански објекти и постројки, не се у-
платуваат на збирна-проодна сметка кај Службата 
на општественото книговодство туку на посебни 
уплатни сметки (точка 12 ст. 7 и g од Наредбата 
за уплатата на приходите на општествено-политич-
ките заедници — „Службен лист на СФРЈ", бр. 
57/65)." 

2. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1966 година. 

Бр. 4-15235/1 
21 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

972. 

Врз основа на членот 16 став 3 и членот 38 став 
2 од Законот за утврдување на вкупниот приход 
и доход на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/63, 4/64, 14/65 и 35/65), сојуз-
ниот секретар за ф и н а н с и и издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБА-
ТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВА-
ЊА, РАБОТА НА ТЕРЕН И ОДВОЕН ЖИВОТ ОД 
ФАМИЛИЈАТА ШТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ММ СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕ-

РИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

1. Наредбата за издатоците за службени пату-' 
вања, работа на терен и одвоен живот од фамили-
јата што на стопанските организации им се при-
знаваат како материјални трошоци („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/60, 16/61, 28/61, 5/62 и 26/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63, 33/63, 3/64 и 
31/64) престанува да важи. 

2. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1966 година. 

Бр, 1/2-15275 
22'декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, ^ 
Киро Глигоров, с. р. 
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973. 

Врз основа на членот 95 став 3 од Основниот 
закон за мерките за унапредување на сточарството 
и за здравствената заштита на добитокот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 16/65), во согласност со со-
јузниот секретар за сообраќај и врски, сојузниот 
секретар за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ СТАНИЦИ, ПОМОРСКИ-
ТЕ ЛУКИ, ПРИСТАНИШТАТА НА ВНАТРЕШНАТА 
ПЛОВИДБА И ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИ-
ШТА - ЗА НАТОВАР, ПРЕТОВАР И ИСТОВАР 

НА ДОБИТОК 
1. Натовар, претовар или истовар на добиток е 

дозволеново оние железнички станици, поморски 
луки и пристаништа на внатрешната пловидба (во 
понатамошниот текст: луки и пристаништа) и воз-
духопловни пристаништа што имаат потребни рам-
пи (постојани и подвижни), котари и штали, прибор 
и уреди за натовар, претовар или истовар на доби-
ток, како и прибор за чистење и дезинфицирање на 
овие средства, и потребни санитарни уреди опреде-
лени со оваа наредба. 

2. На годно место во близината на посебна по-
стојана рампа во железничките станици односно на 
оперативните површини во луките и пристаништата, 
што служат за натовар, претовар или истовар на 
добиток, мораат да постојат потребни уреди за врзу-
вање крупен добиток. 

Во непосредна близина на железничките стани-
ци и оперативните површини во луките и приста-
ништата што служат за натовар, претовар или исто-
вар на добиток, мора да се предвиди посебно место 
за сместување доволна количина песок за посину-
вање по подот на железничките вагони односно 
бродот. 

3. Во близината на рампата во железничките 
станици и на оперативните'површини во луките и 
пристаништата што служат за натовар, претовар или 
истовар на' добиток, на годно место мораат да се 
наоѓаат ѓубришта, канти и други направи за сме-
стување на ѓубре и други отпадоци од добиток. 

Ѓубриштето мора да биде изработено од не-
пропустлив материјал и мора да биде покриено. 

Одредбите од с'т. 1 и 2 на оваа точка се одне-
суваат само на железничките станици што според 
именикот на железничките станици на Југославија 
се отворени за неограничен сообраќај на живи жи-
вотни, и на луките и пристаништата со голем обем 
на натовар, претовар или истовар на добиток. Во 
другите железнички станици и луки и во приста-
ништата ѓубрето и другите отпадоци од добиток ќе 
се затрупуваат на определено место. 

4. Рампите, котарите, шталите, приборите и уре-
дите што служат за натовар, претовар или истовар 
на добиток, мораат да се одржуваат во исправна и 
чиста состојба. 

Чистењето и дезинфицирањето на рампите, ко-
тарите, шталите, приборот и уредите за натовар, 
претовар или истовар на добиток се врши според 
важечкиот пропис за начинот на дезинфицирање 
на превозните средства сд кои се превезуваат прат-
ки на добиток, производи, суровини и отпадоци од 
добиток. 

5. Натовар, претовар или истовар на крупен до-
биток (копитари и говеда) во железнички станици 
се врши со помош на рампи (магацински, товарни 
и постојани рампи за добиток) и преносници, а на-
товарот, претоварот или истоварот на ситен доби-
ток (овци, кози, свињи) — со помош на постојани и 
подвижни рампи за добиток. 

6. Магацинските, товарните и постојаните рам-
пи за добиток се изградуваат во кругот на желез-
ничката станица на место пристапно за добитокот, 
а кое место не е во непосредна близина на населби 
или згради што служат за потребите на патниците, 

Постојаните рампи за добиток се градат од цврст 
материјал и мораат да бидат пригодени така што 
натоварот, претоварот или истоварот на ситен доби-
ток да може да се врши во железнички вагони од-
носно од железнички вагони на два ката, а покрај 
тоа мораат да имаат и заграден простор (котар) за 
прифаќање ситен добиток. 

Котарот мора да биде толку голем што да може 
во него да се смести онолку добиток колку што 
може да собере еден двокатен железнички вагон. 
Пристапот на горниот кат на железничкиот вагон 
мора да биде со благ наклон така што да овозмо-
жува несмеќаван натовар, претовар или истовар на 
ситен добиток. 

Нотарот и пристапот од котарот до железнич-
киот вагон мораат да бидат заградени со ѕид висок 
1,2 т . Котарот и пристапот од котарот мораат да 
бидат одвоени со врати што се отвораат во двата 
правца. 

Подот на котарот мора да биде бетониран и об-
ложен со бетонска глазура или направен од друг 
погоден материјал, снабден со сливници покриени 
со железни решетки. Отворите на железните ре-
шетки на сливниците мораат да бидат изработени 
така што да не можат низ нив да пројдат нозете 
на ситен добиток. 

Ѕидовите на котарот и на пристапот од котарот 
мораат да бидат обложени со бетонска глазура. 

Во близина на рампите и котарите за добиток 
мора да се наоѓа чешма или бунар со чиста'вода за 
пиење.— за напојување добиток и за миење на ко-
тарите и рампите за добиток. 

7. Подвижните рампи за добиток во железнич-
ките станици мораат да бидат толку широки што да 
овозможуваат лесно и несмеќавано влегување и из, 
легување на добиток. Подот на овие рампи мора да 
има напречни летви на погодни растојанија, а на-
должните страни мораат да имаат заштитни огради. 

8. Луките и пристаништата во кои се врши на-
товар, претовар или истовар на добиток мораат да 
имаат соодветни подвижни рампи (мостови) или дру-
ги соодветни уреди и прибор за натовар, претовар 
или истовар на добиток. 

Подвижните рампи и други уреди за натовар, 
претовар или истовар на добиток мораат да бидат 
доволно широки и мораат да имаат напречни летви 
и заштитна ограда отстрана, заради овозможување 
полесно влегување и излегување на добиток. 

9. Во луките и пристаништата со голем обем на 
натовар, претовар или истовар на добиток мораат 
да се наоѓаат потребни штали и котари за привре-
мено сместување добиток што чека на натовар или 
на натамошно отпремање по истоварот. 

По исклучок, одредбите од ставот \ на оваа 
точка не се однесуваат на луките и пристаништата 
во кои се врши натовар или истовар на добиток 
непосредно од брод во друго превозно средство и 
обратно. 

Шталите и котарите мораат да имаат сливници 
покриени со железни решетки и собирна јама за 
осока. V 

Шталите мораат да имаат чешма или во бли-
зина бунар со чиста питка вода за напојување доби-
ток и миење на шталите. 

10. Натовар и истовар на добиток на воздухо-
пловните пристаништа ќе се врши, по правило, не-
посредно од воздухопловот во друго превозно сред-
ство, и обратно. 

Воздухопловните пристаништа во кои се врши 
натовар или истовар на добиток мораат да имаат 
соодветни подвижни рампи (мостови) или други со-
одветни уреди и прибор за натовар и истовар на 
добиток. . N 

Во близина на местото на пристапнана плат-
форма што е определено за натовар и истовар на 
добиток мора да постои хидрант или друг соодветен 
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уред за напојување добиток И за миење на плат-
формата по натоварот или истоварот на добиток. 

11. Постојните рампи, котари, штали, прибор и 
уреди што служат за натовар, претовар или истовар 
на добиток мораат да се преуредат и изградат од-
носно опремат со соодветни уреди, во согласност со 
одредбите од оваа наредба. 

12. Изградбата на нови рампи за натовар, пре-
товар ;шш истовар на добиток на железничките ста-
ници ќе се врши според годишните планови на же-
лезничките транспортни претпријатија. 

Постојните рампи за добиток, котарите, штали-
те, како и уредите за натовар, претовар или истовар 
на добиток, на железничките станици можат да се 
користат до нивното преуредување според одредбите 
од оваа наредба, но најмногу три години од денот 
на влегувањето во сила на оваа наредба. 

13. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
^енот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

6 бр. 323-24/65 
16 декември 1965 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Душан Илиевиќ, с. р. 

974. 

Врз основа на членот 38 од Законот за стопан-
ско-планските мерки во 1965 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65, 29/65 и 33/65), 
во спогодба со сојузниот секретар за финансии, со-
јузниот секретар за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЈЕК-
ТИТЕ ВО. ОБЛАСТА НА СООБРАЌАЈОТ ПРИ ЧИЕ 
ФИНАНСИРАЊЕ НЕМА ДА СЕ ВРШИ ИЗДВОЈУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА НА ПОСЕБНА СМЕТКА КАЈ 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-

СТВО 

1. Во Наредбата за објектите во областа на со-
обраќајот при чие финансирање нема да се врши 
издвојување средства на посебна сметка кај Служ-
бата на општественото книговодство („Службен лист 
на СФРЈ", 'бр. 16/65) во точката 1 став 1 на крајот 
на одредбата под 6 точката се заменува со точка 
и запирка и по тоа се додава нова одредба под 7, 
која гласи: 

„7) според одредбата од членот 35 став 1 точка 
22 на Законот - довршувањето на изградбата на 
аеродромите во Белград, Загреб, Љубљана, Сараево, 
Скопје, Титоград, Дубровник и Сплит и неопход-
ната опрема за искористување на тие аеродроми, 
како и изградбата и реконструкцијата на објекти 
(автобуски станици, гаражи, пумпни и сервисни ста-
ници и паркиралишта) и неопходната опрема за тие 
објекти на патиштата од I ред и на пристапните 
патишта од гланите сообраќајници до туристичките 
објекти, со кои се унапредува туристичкиот промет 
на странци." 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1452/4 
16 декември 1965 година 

Белград 

Секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан Неоричиќ, с. р. 

975. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југослованските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-

- несува 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕДИ-
ЦИНСКО СТАКЛО 

1. Во издание на^ Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: . 

Медицинско стакло: 
Медицински шишиња со з-атки од 

плута - - - - - - - - - JUS В.Е4.205 
Медицински шишиња овални со 

навој, од 75 ml - — - - - - JUS В.Е4.206 
Медицински шишиња овални со 

,навој, од 110ml — — — — — — JUS В.Е4.207 
Медицински шишиња ова л ни со 

навој, од 200 ml - - - - - - JUS В.Е4.20Ѕ 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавена во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

- 3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение ќе се применуваат од i април 1966 го-
дина. 

Бр. 19-7552/1 
в декември 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

976. 
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), ди-
ректорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА 
ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Во Решението за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/63, 6'64 и 5/65) во точката 3 зборо-
вите: „1 јануари 1966 година'4 се заменуваат со 
зборовите: ,Д јануари 1967 година". 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 18-6975 
9 ноември 1965 година 

Белград 

\ 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с.р. 

977. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-
СТА НА КЛАСИФИКАЦИЈАТА НА ПОВРШИН-
СКАТА РАПАВОСТ НА ИНДУСТРИСКИ ПРО-

ИЗВОДИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за 

стандардизација се донесува следниот југословен-
ски стандард: 

Класификација на површинската 
рапавост на индустриски производи. 
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Корелација на поврјгпинската рапа-
вост и на начинот на формирање на 
површината — — — — — - — JUS M.A1.Q26 

2. Југословенскиот стандард од^ точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение ќе се применува од 1 март 1966 година. 

Бр. 11-7555/1 
6 декември 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

978. 
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), ди-
ректорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е , 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МАСЛО 

ЗА ГОРЕЊЕ ЗА ДОМАЌИНСТВА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за 

стандардизација се донесува следниот југословен-
ски стандард: , 

Производи од нафта. Масло за 
горење за домаќинства. Екстра лесно 
(LD-EL) - - - - - - JUS В.Н2.432 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила ма 
1 април 1966 година. 

Бр. 08-7553/1 
6 декември 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

979. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 

4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист4 на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

МАШИНИ АЛАТКИ 
Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Типизација на машините алатки. Т-жлебови . . . 
JUS M.GO.06O 

Вијци со четвртаеста глава за Т-жлебови . . ; 
JUS М.В1.093 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
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 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1966 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Обработени Т-жлебови — - JUS М.С0.060 
Вијци за Т-жлебови. Изработка 2 JUS М.В1.093 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за резни плочички, глодала, вијци, клинови и 
жлебови (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение преста,нуваат да важат на 1 јули 1966 
година. 

"Бр, 11-7554/1 
6 декември 1965 година 

Белград ' Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с.р. 

980. 
Врз основа на членот 35 ст. 1 и 3 од Законот 

за југословенските стандарди Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16̂ 60 и 30/62), директорот на Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ Ц ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРОПИСИТЕ 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ХРАНАТА ЗА ДОБИТОК 

РК-Е4 
1. Во Прописите за квалитетот на храната за 

добиток РК-Е4 објавени во посебно издание на Ју-
гославенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од Решението за Прописите за квали-
тетот на храната за добиток („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 42/64) се вршат измени и дополненија 
во чл. 53, 74, 75, 90, 92, 94, 97, 98, 99, 106, 115, 119, 
120, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 
144, 145, 146, и 150. 

2. Измените и дополненијата на Прописите за 
квалитетот на храната за добиток РК-ЕЗ се обја-
вени во посебно издание на Југословенскиот завод 
за стандардизација, кое е составен дел од тие Про-
писи. 

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

Бр. 07-7424/1 
1 декември Ј965 година 

Белград Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, c.p. 

981. 
Врз основа на членот 43 став 3 од Законот за 

Народната банка на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/65), во согласност со државниот 
секретар за народна одбрана, гувернерот на Народ-
ната банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ И ДРУГИ' 
БАНКАРСКИ РАБОТИ ШТО ЗА ПРЕТПРИЈАТИ-
ЈАТА ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ВОЕНИ ПОТРЕБИ МОЖАТ ДА ГИ ВРШАТ И 

ДРУГИ БАНКИ 
1. Претпријатијата што 'произведуваат за опре-

делени воени потреби можат да користат и кај други 
банки: 

1) кредит за основни и трајни обртни средства 
со кој обезбедуваат производство на стоки за пазар; 

2) кредит по основот на увоз и извоз на кредит; 
3) кредит во странски средства за плаќање; 
4) кредит за продажба на опрема на кредит; 
5) кредит за изградба на станови за пазар; 
6) инвестиционен кредит за вложувања во оп-

штествениот стандард. 
2. При поднесувањето на барањето за кредит 

од точката 1 на оваа одлука претпријатијата што 
произведуваат за определени воени потреби им да-
ваат на други банки потребни податоци и доку^ 
ментација за работата што се обезбедува со кре-
дитот. 

Податоци за кредитната способност на претпри-
јатијата што произведуваат за определени воени 
потреби обезбедува, на барање од заинтересираната 
банка, Народната банка на Југославија — посебно 
организациона единица односно посебен организаци-
онен дел на Службата на општественото книговод-
ство во смисла на 121 став 4 од Законот за бан-
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ките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65 и 29/65). 

3. Претпријатијата што произведуваат за опре-
делени воени п о т р е б и можат во својство на осно-
вач на банка да ги вложуваат во кредитниот фонд 
на банката и да ги депонираат со отказен рок кај 
банката слободните парични средства од своите фон-
дови согласно со чл. 22, 47 и 48 од Законот за бан-
ките и кредитните работи и точката 2 став 2 од 
Одлуката за определување на прописите што ќе се 
применуваат врз работењето на посебната органи-
зациона единица на Народната банка на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/65), под усло-
вите предвидени со закон и со други сојузни про-
писи. 

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

Бр. 124 
14 декември 1965 година 

Белград 
Гувернер, 

Народна банка на Југославија 
др Никола Миљаниќ, с. р. 

982. 
Врз основа на членот 3 став 2 на Законот за 

издавање нови банкноти и ковани пари („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/65) и членот 35 на Законот 
за Народната банка на Југославија („Службен лист 
СФРЈ", бр. 12/65), во согласност со Сојузниот из-
вршен совет, гувернерот на Народната банка на 
Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НОВИ БАНКНОТИ 
ОД 50, 10 И 5 ДИНАРИ И КОВАНИ ПАРИ ОД 

1 ДИНАР И 5 ПАРИ 
1, Народната банка на Југославија' ќе пушти 

на 31 декември 1965 година во промет нови банк-
ноти од 50, 10 и 5 динари и ковани пари од 1 ди-
нар и 5 пари со обележјата што се утврдени со 
Одлуката за обележјата на новите банкноти и 
ковани пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65 
и 56/65). 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О, бр. 131 
23 декември 1965 година 

Белград 
Народна „банка па Југославија / 

/ Гувернер 
др Никола Миљаниќ, с. р. 

Во извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Основниот закон за 
прекршоците (пречистен текст), објавен во „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 26/65, се поткраднале долу 
наведените грешки, та се дава 

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

(пречистен текст) 
Во чл. 168 и 169 и во членот 170 став 1 наместо 

зборовите: „18 март" треба да стојат зборовите: „8 
април". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 20 декември 1965 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 
УКИНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ ОД ОДЛУ-
КАТА ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ („СЛУЖБЕН 

ГЛАСНИК ОПЌИНЕ СПЛИТ", бр. 11/63) 
Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја за-

конитоста на Одлуката за деловните простории, 

што ја донесе Собранието на општина Сплит под бр. 
01-14116/1-1963 од 28 септември Ш З година, врз ос-
нова на јавната расправа одржана на 20 декември 
1965 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинуваат одредбите од Одлуката за де-
ловните простории, што ја донесе Собранието на 
општина Сплит под бр. 01-141116/1-1963 од 28 сеп-
тември 1963 година („Службени гласник опќине 
Сплит", бр. 11/63 — во понатамошниот текст: Одлу-
ката), и тоа: 

— одредбата на членот 2 став 1 од Одлуката во 
делот кој гласи: „Деловните простории можат да се 
користат за вршење оние деловни дејности што се 
определени за таа деловна просторија... со реше-
ние на надлежниот орган . . . " ; ^ 

— одредбата на членот 3 став 1 од Одлуката, 
која гласи: „До донесување на Одлуката за општиот 
распоред односно на прописите според членот 7 
став 2 од Законот за деловните простории, наемо-
примателот не може да ги користи деловните про-
стории, ако претходно не добие решение од Одделе-
нието за комунални работи на Општината, дека про-
сториите можат да се користат за вршење опреде-
лена деловна или општествена дејност."; 

— одредбата на членот 3 став 5 од Одлуката, 
која гласи: „Одделението за станбени работи ќе до-
несе решение со кое деловните простории во стан-
бена зграда се приведуваат кон својата намена во 
согласност со ставот 1 на овој член, ако сопствени-
кот не ги даде во наем во рок од 30 дена од денот 
кога се испразнети."; 

— одредбата на членот 6 од Одлуката, која 
гласи: „Договорот за наем на деловни простории 
го склучуваат давателите на деловни простории на 
користење и корисниците, а врз основа на одобре-
ната локација во смисла на чл. 2 и 3 од оваа од-
лука, и решението на Одделението за станбени 
работи за давање на деловна просторија на корис-
тење."; 

— одредбата на членот 31 став 1 од Одлуката, 
која гласи: „Од наемнините за деловните просто-
рии во станбена зграда под општествено управува-
ње, во фондот на зградата се распоредува износот 
кој се пресметува на тој начин, што како основица 
за преместување да се земе една половина од из-
носот на највисоката станарина по 1 т 2 во таа згра-
ра, со тоа тој износ да се множи со корисната повр-
шина на деловната просторија."; 

— одредбата на членот 32 од Одлуката, која 
гласи: „Делот од наемнината, според предниот став, 
а кој се уплатува во фондот на зградата, се наголе-
мува за l00% кај зградите што не се сметаат нови."; 

— одредбата на членот 32 од Одлуката, која 
гласи: „На станбената заедница И припаѓа придонес 
Ђд 4% кој се одбива од вкупната наемнина пред 
распределбата на фондот на зградата, делот за 
Општинскиот фонд за станбена изградба, делот што 
му припаѓа на инвеститорот, а без оглед на сопстве-
носта на деловната просторија."; 

— одредбата на "членот 36 став 1 од Одлуката, 
која гласи: „Сопствениците на деловните просто-
рии, доколку не ги издадат во наем во рок од 30 
дена од денот на приемот на решението за опреде-
лување намената во смисла на членот 3 став 5 од 
оваа Одлука, должни се да уплатуваат 40% во 
Општинскиот фонд за станбена изградба во висо-
чина на минималната тарифа за таа деловна про-" 
сторија." 

2. Од денот на објавувањето на оваа одлука во 
„Службен лист на СФРЈ" нема да се преминуваат 
укинатите одредби на Одлуката. 

3. Судот и другите надлежни органи, по бара-
ње на лица чии права се повредени со поединечни 
акти донесени врз основа на укинатите одредби на 
Одлуката, должни се да ги изменат тие акти, ако 
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тие им се доставени на странките по 1 јануари 
1965 година. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службени гласник опќине Сплит". 

5. Разлозите поради кои Уставниот суд на Ју-
гославија ја донесе оваа одлука се следните: 

Уставниот суд, по повод претставката од Ириз-
миќ Фране од Сплит, со решение У бр. 126/65 од 
27 октомври 1965 година по сопствена иницијатива 
поведе постапка за оценување согласноста на од-
делни одредби од Одлуката со Законот за деловни-
те згради и простории („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/65). 

Во претходната постапка е постапено според 
членот 57 став 2 од Законот за Уставниот суд на 
Југославија и решението на овој суд за поведување 
постапка доставено му е на Собранието-на општи-
на Сплит со предупредување дека во рок од 30 дена 
од денот на примеот на решението може да даде 
одговор на наводите што ги содржи решението. 
Меѓутоа, Собранието на општина Сплит не го иско-
ристи тоа свое право и во 'оставениот рок не му до-
стави одговор на Судот. На јавната расправа, преку 
својот правобранител, тоа истакна дека разлозите 
на Судот за поведување постапка се оправдани и 
дека во општината Сплит се готови Оддлуката да 
ја усогласат со законите. 

Оценувајќи ја законитоста на одредбите од Од-
луката, Уставниот суд утврди: 

а) дека одредбите на членот 2 став 1 и членот 
3 став 1 од Одлуката не се согласни со одредбата 
на членот 5 од Законот, зашто овластувањето да се 
определува со општ распоред кои деловни просто-
рии, особено кои локали, можат да служат само за 
определени потреби, му е дадено само на општин-
ското собрание а не и на неговите ограни. Затоа 
пропишувањето да се определува со решение на од-
делението за комунални работи кои деловни про-
стории можат да се користат за вршење определена 
деловна или општествена дејност — е во спротив-
ност со Законот; 

б) дека одредбата на членот 3 став 5 од Одлу-
ката не е согласна со одредбата на членот 2 став 2 
од Законот, зашто тргнува од концепцијата на за-
должителност деловните простории во станбени 
згради да се даваат во закуп ако нив сопственикот 
не ги користи сам, а Законот тоа прашање го регу-
лира така што пропишува деловните простории во 
граѓанска сопственост да може сопственикот на 
зградата да ги издава во закуп под условите опре-
делени во Законот. Уставниот суд во своите пора-
нешни одлуки зазеде становиште дека станобениот 
орган на општинското собрание не може да ги изда-
ва деловните простории што се наоѓаат во сопстве-
ност на граѓани од кои -и да било причини; 

в) дека одредбата на членот 6 од Одлуката не е 
согласна со одредбата на членот 8 став 1 од Зако-
нот, која предвидува закупот на деловните просто-
рии да се заснова со спогодба на закуподавецот и 
закупувачот. Законот не им дава овластување на 
општинските собранија да определуваат со свои 
прописи посебни услови за склучување договори за 
закуп на деловна просторија. Од тие причини про-
пишувањето во Одлуката договорот за закуп да го 
склучуваат странките врз основа на одбрана лока-,-
ција и решение на одделението за Станбени работи 
за давање деловна просторија на користење, не е 
во согласност со Законот; 

г) дека одредбите на членот 31 ст. 1 и 2 од 
Одлуката не се согласни со одредбата на членот 56 
став,3 од Законот за станбените односи, во која е 
пропишано дека е давачот на користење деловна 
просторија во станбена зграда должен да го подмири 
сразмерниот деЈj од трошоците за управување на 
зградата, за одржување и поправки на заедничките 
делови од зградата, кој отпаѓа на деловната просто-
рија, чија височина се утврдува со договорот склу-
чен помеѓу давачот на деловните простории на ко-

ристење и куќниот совет. Овој закон пропишува и 
обврска и начинот за утврдување височината на таа 
обврска, та затоа Одлуката не може поинаку да ја 
регулира височината на тааа обврска; 

д) дека одредбата на членот 32 од Одлуката не 
е согласна со одредбата на членот 4 од Законот за 
престанок на важењето на Општиот закон за стан-
бените заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/64), кота предвидува приходите на станбените за-
едници од станарина и закупнина, утврдени со 
одлуките на општинските собранија односно град-
ските собори, да сочинуваат приходи на станбените 
односно месните заедници до 31 декември 1964 го-
дина; 

ѓ) дека одредбата на членот 36 став 1 од Одлу-
ката не е согласна со одредбата на членот 10 од 
Законот за деловните згради и простории и со од-
редбата на членот 120 од Законот за станбените 
односи, кои одредби го овластуваат собранието на 
општината да може да донесе пропис за определу-
вање дел од закупнината за деловните простории 
во деловна зграда односно за деловните простории 
во станбена зграда, кој се уплатува во општинскиот 
фонд за станбена изградба. Значи дека општински-
те собранија не се овластени да пропишуваат и 
други обврски за сопствениците на деловни просто-
рии што не се засноваат врз закуп и закупнина, т.е. 
кога овие своите деловни простори не ќе ги изда-
дат во закуп во определениот рок. Затоа наведеното 
пропишување во Одлуката е противзаконито. 

Откако врз основа на изложеното ја утврди не-
согласноста на одделни одредби од Одлуката со 
споменатите сојузни закони, Уставниот суд врз 
основа на членот 26 став 1 од Законот за Уставниот 
суд на Југославија ги укине овие одредби. При тоа 
Уставниот суд го користеше овластувањето од чле-
нот 31 став 1 точка 4 на Законот за Уставниот суд 
на Југославија и им даде можност на Лицата чии 
права се повредени со поединечни акти донесени 
врз основа на укинатите одредби на Одлуката, кај 
суд и други надлежни органи да бараат измена на 
тие акти ако тие им се доставени по 1 јануари 1965 
година. 

6. Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија, одржана на 20 декем-
ври 1965 година. 

У бр. 126/65 
20 декември 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 
УКИНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ ОД ОДЛУ-
КАТА ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА ТЕРИТО-
РИЈАТА НА ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
(„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СРЕЗА СРЕМСКА МИТРО-

ВИЦА", БР. 15/64) 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 
законитоста на Одлуката за деловните простории 
на територијата на општина Сремска Митровица, 
што ја донесе Собранието на општина Сремска Ми-
трович под бр. 01-5831/64 од 31 март 1964 година, 
врз основа на јавната расправа одржана на 23 де-
кември 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинуваат одредбите од Одлуката на Со-

бранието на општина Сремска Митровица за делова 
ните простории на територијата на општина Саем-
ска Митровица, под ,бр. 01-5831/64 од 31 март 1964' 
година („Службени лист среза Сремска Митровица'^ 
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бр, 15/64 - во понатамошниот текст; Одлуката), 
и тоа: 

— одредбата на членот 16 од Одлуката, која 
гласи: „Закуподавецот и закупувачот се должни на 
станбениот орган на Собранието на општината да 
му достават три примерка од договорот за закуп на 
деловните простории заради регистрација. 

Општинскиот орган надлежен за станбените ра-
боти ќе изврши регистрација на договорот кога ќе 
установи дека истиот е составен во согласност со 
прописите на оваа одлука."; 

— одредбата на Членот 20 од Одлуката, во де-
лот кој гласи: „Отказ на договорот за закуп може 
да им се даде . . . на станбените заедници и нивните 
сервиси, рестораните за општествена исхрана, како 
и- на организациите што користат деловни просто-
рии за продажба на прехранбени и други производи 
што се од важност за животниот стандард на работ-
ните луѓе, само со претходна согласност од Советот 
за станбени работи на Собранието на ошштината."; 

— одредбата на членот 23 од Одлуката, која 
гласи: „Деловните простории што на денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука се користат како 
станбени можат и по нивното испразнување да се 
користат како станбени ако ги исполнуваат мини-
малните хигиенски услови за живеење, а кои ги 
утврдува органот на управата надлежен за станбе-
ните работи."; 

— одредбата на членот 31 од Одлуката, која гла-
си: „Од закупнината за деловните простории во 
станбените згради под општествено управување на 
органите на општественото управување им' се остава 
за потребите на управувањето и одржувањето оној 
дел од закупнината за тие простории кој и одговара 
на највисоката станарина во таа зграда која се 
уплатува во фондот на зградата наголемена за 100% 
со тоа што како основица за пресметување се зема 
цената по 1 м2 станарина, па тој износ се примену-
ва врз корисната површина на деловната просто-
рија." 

2. Од денот на објавувањето на оваа одлука во 
„Службен лист на СФРЈ", нема да се применуваат 
укинатите одредби на Одлуката. 

3. Судот и другите надлежни органи, по бара-
ње на лица чии права се повредени со поединечни 
акти донесени врз основа на укинатите одредби на 
Одлуката, должни се да ги изменат тие акти, ако 
т \е им се доставени на странките по 1 јануари 1965 
година. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службен лист среза Сремска Ми-
трович". 

5. Разлозите поради кои Уставниот суд на Југо-
славија ја донесе оваа одлука се следните: 

Уставниот суд, по повод претставката од Ро-
сиќ Стеван од Сремска Митровица, со решение 
У бр. 41/65 од 27 октомври 1965 година по сопствена 
иницијатива поведе постапка за оценување согла-
сноста на одделни одредби од Одлуката со Зако-
нот за деловните згради и простории („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/65) и со Законот за станбе-
ните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/62 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65). 

Собранието на општина Сремска Митровица на 
јавната расправа го извести Судот дека, усвојувајќи 
ги разлозите наведени во решението на Судот за 
поведување постапка, на својата седница од 20 де-
кември 1965 година донесе нова одлука. Во таа од-
лука е пропишано дека со денот на нејзиното вле-
гување во сила престанува да важи Одлуката. 

Бидејќи Одлуката од 20 декември 1965 година, 
според одредбата на нејзиниот член 18 влегува во 
сила осмиот ден по објавувањето во „Сремске но-
вине — Службени део", а таа не е објавена, Устав-
ниот суд, оценувајќи ја законитоста на одредбите 
од Одлуката, утврди: 

а) Одредбата на членот 16 од Одлуката не е 
согласна со одредбата на членот 22 став 4 од Зако-
нот за деловните згради и простории, која пропи-
шува дека закуподавецот и закупувачот се должни 
на станбениот орган на општинското собрание да му 
го покажат на негово барање писмениот договор за 
закуп. Законската обврска за договорните страни 
во закупен однос се состои во покажување на стан-
бениот орган, на негово барање, договорот за закуп 
на деловна просторија а не и во обврска да му се 
достават на станбениот орган три примерка од до-
говорот за закуп на деловна просторија заради ре-
гистрација на тој договор. Собранието на општина 
Сремска Митровица, пропишувајќи регистрација на 
договорите за закуп на деловна просторија, ги пре-
чекорило границите на своите овластувања предви-
дени во наведениот закон. 

б) Одредбата на членот 20 од Одлуката не е со-
гласна со одредбата на членот 46 став 4 од Законот 
за деловните згради и простории, која предвидува 
дека општинското собрание со свои прописи може 
да предвиди на определени категории закупувачи 
на деловни простории што вршат здравствена, со-
цијална, просветна или друга јавна служба, како и 
на определени општествено-политички организации, 
да може да им се даде отказ на договорот за закуп 
само со претходна согласност од општинското со-
брание. Во оваа одредба законот изречно пропишува 
дека потребната согласност за отказ на договорот 
за закуп на деловна просторија може да ја даде 
само општинското собрание, а не и советот за стан-
бени работи, како што е тоа предвидено во наве-
дената одредба на Одлуката. 

Собранието на општина Сремска Митровица во 
наведената одредба на Одлуката има предвидено и 
тоа дека е, како услов за отказ на договорот за за-
куп на деловна просторија, потребна согласност и 
тогаш кога закупувачи на тие простории се станбе-
ни заедници и нејзини сервиси, ресторани за опште-
ствена исхрана, како и организации што користат 
деловни простории за продажба на прехранбени и 
други производи што се од важност ,за животниот 
стандард на работните луѓе. Меѓутоа, законот содр-
жи овластување Општинското собрание да може 
со свои прописи да предвиди согласност како услов 
за отказ на договорот за закуп на деловна просто-
рија само за определени категории закупувачи на 
деловни простории, што вршат здравствена, соци-
јална, просветна или друга јавна служба, или за 
определени ,општествено-политички организации. 
Категориите закупувачи на деловни простории што 
се наведени во цитираниот дел од одредбата на Од-
луката не спаѓаат во категориите закупувачи на 
деловни простории што ги определил законот, па 
Собранието на општина Сремска Митровица и во 
овој дел од Одлуката ги пречекорило границите на 
законското овластување. 

в) Одредбата на членот 23 од Одлуката не е со-
гласна со одредбата на членот 65 став 1 од Законот 
за деловните згради и простории, која пропишува 
дека деловните простории што на 23 јули 1959 го-
дина, како ден на влегувањето во сила на тој за-
кон, се користеле како станбени, можат по нивното 
испразнување да се користат само како деловни. 
Овластувањето на општинските собранија да можат 
да донесуваат пропис за условите под кои делов-
ните простории во вакви ситуации можат да се 
користат како станбени, не може да се разбере не-
ограничено, и со пропис на општинското собрание 
да се предвиди деловните простории што се кори-
стеле како станбени, по нивното испразнување, да 
можат и понатаму да се користат како станбени ако 
исполнуваат минимални хигиенски услови за жи-
веење. Врз основа на оваа законска одредба може 
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да се заклучи дека деловните простории треба да 
и служат на својата намена, та населените деловни 
простории по нивното испразнување, по правило, 
треба да се користат само како деловни, а само по 
исклучок, под определени услови што ќе ги про-
пише општинското собрание, тие можат да се кори-
стат како станбени. 

г) Одредбата на членот 31 од Одлуката не е со-
гласна со одредбата на членот 56 став 3 од Законот 
за станбените односи, во која е пропишано дека е 
давачот на користење деловна просторија во стан-
бена зграда должен да го подмири сразмерниот дел 
од трошоците за управување на зградата, за одр-
жување и поправки на заедничките делови на згра-
дата кој отпаѓа на деловната просторија, а чија ви-
сочина се утврдува со договорот склучен помеѓу да-
вачот на деловните простории на користење и ку-
ќниот совет. Овој закон пропишува и обврска и 
начинот на утврдување височината на таа обврска, 
па со одлука на општинското собрание не може по-
инаку да се регулира височината на таа обврска. 

Откако врз основа на изложеното ја утврди не-
согласноста на одделни одредби од Одлуката со 
споменатите сојузни закони, Уставниот суд врз осно-
ва на членот 26 став 1 од Законот за Уставниот суд 
на Југославија ги укина овие. одредби. При тоа 
Уставниот суд го користеше овластувањето од чле-
нот 31 став 1 точка 4 на Законот за Уставниот суд 
на Југославија и им даде можност на граѓаните чии 
права се повредени со поединечни акти донесени 
врз основа на укинатите одредби на Одлуката, Kaj 
суд и други надлежни органи да бараат измена на 
тие акти, ако такви акти им се доставени по 1 јану-
ари 1965 година. 

6. Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија, одржана на 23 декем-
ври 1965 година. 

У бр. 41/65 
23 декември 1965 година 

Белград 
Претседател 

на, Уставниот суд ца Југославија, 
Блажо Јовановиќ с. р. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 217 став 1 тачка 3 од Уставот а на предлог 
од државниот секретар за на довршени работи, до-
несува 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТАЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА КАМЕРУН 

I 
Се назначува 
Мидхат Мусадбеговиќ, амбасадор на СФРЈ во 

Конго Бразавил, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Федерална Република Каме-
рун, со седиште во Бразавил. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 33 
15 декември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р,. 

СОЈУЗЕН САНИТАРЕН 
ИНСПЕКТОРАТ 

Врз основа на членот 23 од Законот за проме-
тот на лекови („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), 
Сојузниот санитарен инспекторат донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се повлекува од промет на целата терито-
рија на Југославија препаратот во форма на маст 
и лосион под назив „Ќелсок", чиј производител е 
Самостојниот занаетчиски дуќан на Миленко Ми-
хајловиќ од Инѓија, улица Новосадска бр. 42. 

2. Здравствените установи и други работни ор-
ганизации што се занимаваат со промет на лекови 
се должни сите количини на препаратот „Келсок" 
со кои располагаат да му ги вратат на производи-
телот во рок од 7 дена од денот на влегувањето 'во 
сила на ова решение. 

3. Трошоците на повлекувањето на препаратот 
ги поднесува производителот. 

4. Ова решение е конечно во управна постапка 
и влегува во сила со денот на објавувањето во 
„Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 53-366 
24 декември 1965 година 

Белград 
Главен 

сојузен санитарен инспектор, 
др Радомир Гериќ. с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

928. Закон за сојузниот буџет за 1966 година 1877 
929. Закон за измени и дополненија на Зако-

нот "за Југословенската народна армија 1881 
930. Закон за дополненија на Основниот закон 

за средствата за работа на органите на 
управата — — -— — — — — — — 1884 

931. Закон за измена на Законот за издавање I 
нови банкноти и ковани пари — — — 1684 

932. Закон за мерките на кредитната полити-
ка во 1966 година - - - - - - - 1884 

933. Закон за дополнение на Законот за оп-
штествената контрола на цените — — 1887 

934. Закон за задолжителна испорака на суро-
вини, репродукциони материјали и други 
стоки заради обезбедување определени 
потреби од интерес за целата земја (кон-
тингентирање во производството) — — 188? 

935. Закон за насочување користењето на 
средствата на работните организации и 
општествените фондови во 1966 година — 1887 

936. Закон за употребата на средствата на фе-
дерацијата за инвестиции во стопанството 
во 1966 година - - - - - - - 1890 

937. Закон за дополненија на Законот за уста-
новувањето на интересот на фондовите во 
стопанството — — - — - - — — 1891 

938. Закон за дополнение на Законот за нор-
мите на амортизацијата на основните 
средства на стопанските организации — 1892 

939. Закон за измешан дополненија на Зако-
нот за формирање дополнителни средства 
за заеднички резерви на стопанските ор-
ганизации — — — — — — — — 1892 

940. Закон за измени на Законот за општестве-
ното книговодство — — — — — — 1893 

941. Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за данокот на промет - — — 1893 

942. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет — — — — — — — — — 1894 

943. Закон за утврдување на височината на 
придонесите и даноците на граѓаните за 
1966 година - - - - - - - - 1895 



Страна 1944 - Број 57 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 30 декември 1965 

/^"Ѕ Страна 
л)44./Закон за дополнение на Законот за нај-
i ј / високата граница до која републиките и 
^ општините можат да ја утврдуваат висо-

чината на придонесот од личниот доход 
Ѕ ^ Ф Д работен однос - — — — — — 1896 

/945. какон за измени на Законот за сојузните 
^ „ / п р и д о н е с и од личниот доход на граѓаните 1896 

046. Закон за дополненија на Основниот закон 
за организацијата и финансирањето на 
социјалното осигурување — — — — 1897 

947. Закон за највисоката граница до која мо-
жат да се определат стопите на придоне-
сот за сите гранки на социјалното осигу-
рување во 1966 година — — — — — 1897 

948. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за станбените односи — — — — 1898 

949. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за сопственоста на делови од згради 1902 

950. Закон за измена на Законот за прометот 
со земјишта и згради — — — — — 1902 

951. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за деловните згради и простории — 1903 

952. Закон за повластиците во патничкиот со-
обраќај за младината и децата — — — 1903 

053! Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за додатниот интерес на штедните 
влогови — — — — — — — — — 1904 

954. Закон за престанок на важењето на Уред-
бата за пропишувањето, печатењето и из-
давањето на обрасци — — — — — 1904 

955. Одлука за распишување дополнителни из-
бори за Сојузниот собор на Сојузната 

/ -ч . скупштина — — — — — — — — 1904 
' 95о^ Уредба за измени на Уредбата за издато-
К^ѕ ците за патни и други трошоци што на со-

јузните органи на управата им се призна-
ваат во материјални трошоци — — — 1904 

957. Одлука за кредитот кај Народната банка 
на Југославија за покривање на распоре-
дените средства во сојузниот буџет за 
1966 година - - - - - - - - 1905 

958. Одлука за измена на Одлуката за креди-
тот кај Народната банка на Југославија за 
покривање на распоредените средства во 
сојузниот буџет за 1965 година — — — 1905 

959. Одлука за највисоките износи на надоме-
стоците за услугите на Службата на оп-
штественото книговодство — — — — 1905 

'ЗбО.уПравилник за регистрација на стопански-
Ч ^ те организации — - — — — — — 1906 
961. Правилник за измени и дополненија на 

Правилникот за единствениот контен план 
на стопанските организации — — — — 1913 

962. Правилник за начинот на пресметување 
и плаќање на придонесот од личниот до-
ход од работен однос и на придонесот за 
запослување — - — — — — — — 1921 

963. Правилник за пресметување и плаќање 
на средствата за заедничките резерви на 
стопанските организации — — — — 1923 

964. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за содржината и начинот на в,одење 
на бродските исправи и книги на помор-
ските бродови и на пловилата за внатре-
шна пловидба — — — — — — — 1924 

965. Правилник за траењето на работното вре-
ме, времето на летањето, бројот на поле-
тувањата и слетувањата во текот на ра-
ботното време и за должината на дневни-
0т одмор на летачкиот персонал — — 1924 

'бббу Наредба за издавање и заверување на 
здравствените легитимации на осигурени-
ците во работен однос — — — — — 1926 

867. Наредба за уплатата на приходите на оп-
штествено-политичките заедници — — 1926 

Страна 
968. Наредба за измени и дополненија на На-

редбата за Материјалните и другите тро-
шоци на работењето на стопанските орга-
низации — — — — — — — — — 1932 

969. Наредба, за начинот на пресметување и 
исплатување на аконтациите на надоме-
стоците според Одлуката за определување 
на електростопанските претпријатија што 
имаат право на надоместок на разликата 
помеѓу калкулативната цена и пропиша-
ната највисока продажна цена на елек-
тричната енергија за периодот од 1 август 
до 31 декември 1965 година, како и за 
определување на аконтациите, на тој на-
доместок — — — — — — — — 1934 

970. Наредба за измени на Наредбата за изда-
тоците за службени и работни облеки и 
обувки што се признаваат како матери-
јални трошоци на стопанските организации4 1935 

971. Наредба за измени в дополненија на На-
редбата-за сметковниот план за книжење 

/ ^ ^ ^ н а придонесите и даноците на граѓаните 1935 
/Е)72^Даредба за престанок на важењето на На-
h средбата за издатоците за службени пату-
- вања, работа на терен и одвоен живот од 

фамилијата што на стопанските органи-
зации им се признаваат како материјални 
трошоци — — — — — — — — 1936 

973. Наредба за условите што мораат да ги 
исполнуваат железничките станици, по-
морските луки, пристаништата на внатре-
шната пловидба и воздухопловните при-
станишта — за натовар, претовар и исто-
вар на добиток — — — — — — — 1937 

974. Наредба за дополнение на Наредбата за 
објектите во областа на сообраќајот при 
чие финансирање нема да се врши из-

двојување средства на посебна сметка кај 
. Службата на општественото книговодство 1938 

975. Решение за југословенските стандарди за 
медицинско стакло — — — — — — 1938 

976. Репгение за измена на Решението за југо-
словенските стандарди од областа на гра-
дежништвото — — — — — — — 1938 

977. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на класификацијата на површин-
ската рапавост на индустриски производи 1938 

978. Решение за југословенскиот стандард за 
масло за горење за домаќинства — — 1939 

979. Решение за југословенските стандарди за 
машини алатки — — — — — — — 1939 

980. Решение за измени и дополненија на Про-
писите за квалитетот на храната за доби-
ток РК-Е4 - - - - - - - - - 1939 

981. Одлука за определување на кредитните и 
други банкарски работи што за претпри-
јатијата што произведуваат за определени 
воени потреби можат да ги вршат и дру-
ги банки — — — — — — — — 1939 

982. Решение за пуштање во оптек на новите 
банкноти од 50, 10 и 5 динари и ковани 
пари од 1 динар и 5 пари — — — — 1940 

Исправка на Основниот закон за прекршоци-
те (пречистен текст) — — — — — — 1940 

Одлука на Уставниот суд на Југославија за 
укинување на одделни одредби од Одлу-
ката за деловните простории („Службен 
гласник опќине Сплит", бр. 11/63) - - 1940 

Одлука на Уставниот суд на Југославија за 
укинување на одделни одредби од Одлу-
ката за деловните простории на терито-
ријата на општина Сремска Митровица 
(„Службени лист среза Сремска Митрови-
ца", бр. 15/64) - - - . - - - - 194! 


