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158. 

Врз основа на членот 28 став 3 од Законот за 
девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИСОЧИНАТА НА ДЕЛОТ ОД АМОРТИЗАЦИЈА-
ТА ДО К0Ј РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ 
ДА КУПУВААТ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОП-

РЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Во Одлуката за височината на делот од амор-
тизацијата до кој работните организации можат да 
купуваат девизи за плаќање на опрема и резервни 
делови („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66) во точ-" 
ката 1 ставот 2 се менува и гласи: 

„По исклучок од одредбите на ставот 1 од оваа 
точка, девизи од овластените банки можат да Купу-
ваат во шхушввредност од средствата на амортиза-
цијата на опремата пресметана за текуштата година 
според пропишаните стопи, и тоа: 

1) претпријатијата за производство на бакар — 
во височина до 67%; 

2) претпријатијата на поморскиот, речниот и 
езерскиот сообраќај, како и здравствените установи 
и установите за социјална заштита — во височи-
на до 30%." 

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

„аа. До исклучок од точката 2 на оваа одлука, 
претпријатијата за производство на бакар можат од 
динарските средства пресметани според ,точката 1 
на оваа одлука да користат и ,над 50% за плаќање 
во девизи што се од значење за запазување ликвид-
носта во плаќањата со странство, а до височината 
што е утврдена во договорот за странски кредит 
за увоз на опрема и резервни делови." 

3. Точката 4 се менува и гласи: 
„Средствата добиени со примена на процентот од 

Наредбата за процентот од средствата на амортиза-
цијата до кој можат стопанските организации да 
купуваат девизи за увоз на опрема („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 9/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/64) и Наредбата за процентот од средствата на 
амортизацијата до кој можат стопанските органи- ' 
зациц-де купуваат девизи за плаќање на опремата 
и резервните делови што се увезуваат („Службен 
лист, на СФРЈ", бр. 10/66). врз износите на амортиза-
цијата пресметани за 1961 и за наредните години, а 
неискористени до ЗГ декември 1966 година, можат 
да се" користат од 1 јануари 1967 година за целите 
од членот 28 на Законот за девизното работење. 

По исклучок, работните организации што про-
центите според одредбите од прописите наведени во 
ставот 1 на оваа точка ги пресметале и на отпиша-
ниот дел на вредноста на основните средства и 
склучиле договори4 за увоз и wk Народната банка на 
Југославија in подвоеле пријава за склучената рабо-
та до 31 декември 1966 годиш, можат да вршат 
плаќања на настанатите обврски од договорот до 
височината на така пресметаните средства." 

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

Р. п. бр. 25 
2 март 1967 година 

Белград t 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р, 

159. 

Врз основа на членот 61 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ4, бр, 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65 и 28/66) и членот 44 од Законот за девизното 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ НА 
СТОКИ ВО МАЛОГРАНИЧНИОТ СТОКОВЕН 

ПРОМЕТ 

. 1. Одлуката за вршење работи на извоз и увоз 
на стоки во малограничниот стоковен промет („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 25/64) престана да важи 
од 1 јануари 1967 година како ден на почетокот на 
применувањето на Одлуката за вршење работи на 
извоз и увоз на стоки и услуги во малограничниот 
и соседниот прекуморски промет („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 45/66). 

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

Р. п. бр. 17 
15 февруари 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

^ Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

160. 
Врз основа на чл. 24 и 25 од Основниот закон за 

евиденциите во областа на трудот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/65 и 23/65), сојузниот секретар за 
"груд пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕ Е-

ВИДЕНЦИИ ВО ОБЛАСТА НА ТРУДОТ 

Член 1 
Во Правилникот за водење евиденции во областа 

на ,трудот („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/65 П 
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32/66) во членотЛЅ зборот: „барањата“ се заменува 
со зборот; „пријавите", а зборот: „упати" - со збо-
рот: „потврди". 

\ "" ^ 
Член 2 

Во членот 76 став 1 зборот: ,,барањата" се заме-
нува со зборот: „пријавите^, а зборот: „упати" — со 
зборот: „потврди". 

Ставот % се менува и гласи: ^ 
„Евидентирање на податоците за понудите на 

странски работодавци за запослување југословенски 
државјани во странство вршат заводите за запо-
слување односно Сојузното биро за работи на запо-
слување." 

Член 3 
Членот 77 се брише 

^ 

Член 4 
Членот 78 се менува и гласи: 
„Југословенски државјани ,што се пријавуваат 

заради привремено запослување во странство и ра-
ботните или други организации што пријавуваат 
свои работници заради привремено запослување во 
странство му поднесуваат на општинскиот завод за 
заложување пријава за привремено запослување во 
странство на образецот. ЕР-30 Пријава за привре-
мено задојување во странство, кој е отпечатен 
кон овој правилник и ^ негов составен дел. 

Пријават^ од ставот 1 на овој член му служи на 
општинскиот завод за заштедување дахо средство за 
водење евиденции за пријавувањето на југословен-

ски држевјани за привремено запослување во стран-
ство, за издадените потврда за 4 гакдадааее ири 

привремено запослување во странство и за југосло-
венските државјани привремено запослени во стран-
ство. 

Пријавата дд ставот 1 на овој шен ошџззвдски-
те заводи за заменување ја ,чуваат најмалку 3 го-
ДИНИ ОД денот на враќањето на работникот ед стран-
ство." л 

Во членот W 
Член д 

1 се и гласи' 
„Евидентирање на податоците од членот 78 н^ 

овој правилник се врши и за работници цриђремено 
зашилени во странство што од надлежниот општин-
ски завод за запослување не добиле упат односно 
потврда за посредување при привремено запослу-
вање во странство, е кои дополнително ќе ја регу-
лираат својата положба во смисла на одредбите од 
Законот за дополненија на Основниот закон за ор-
ганизацијата и финансирањето на запослувањето 
(,,Службен лист на (ЈФРГ бр. 47/Зф." 

Член в 
Овој нрѕишлниж влегува во сида осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

, Бр. 7-51/12 
10 февруари 1W7 f O f m 

Белград 

Сојузен секретар за труд,1 

Ртето Џунов, е. р. 

тодн^ва 1 Рабоишж Работна организација 
1 / 

Образец ЈЕР-ЗФ 
(формат 210 X 148 mm) 

П Р И Ј А В А П 0 31 

ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПОСЛУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 1 М 1 Ж 

L Име, татково име и презиме, 

2. Ден, месец ^ година на раѓањето 

3. Место на раѓањето' 

4. Живеалиште и адреса на ставот 

5. Занимање ^ . ^ „ г 

б. Школска спрема 

7. Степен на стручно образование 1 

8 Брачна состојба 

9. Број деца што ги издржува 

10. Во времето на поднесувањето да пријавата бил:' заштедев кај , i - , 
незапослеи, пријавен к а ј заводот заради заао-
слуаање, самостоен занаетчија, индивидуален 
земјоделски ддоиаводигзд, ученик, студент, до-

маќинка 
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(на грбот од образецот) 

- И. Дади користи и кои права кгдео привремено не-
запдслен 

12 Кој пат се запомнува во странство 
1 

13. Датум на издавањето на потврдата 
14. Датум на склучувањето на договорот со стран-

скиот работодавец ^ 

15. Странски работодавец 

назив 

15. Странски работодавец адреса \ п -15. Странски работодавец 
држава 1 

15. Странски работодавец 

дејност 1 
16. Време за кое е склучен договорот 
17. Вид работа — работно место за кое е склучен 

договорот 

18. Договорени обврски на работодавецот 

е 

плата 

18. Договорени обврски на работодавецот 

е 

работно време 1 18. Договорени обврски на работодавецот 

е 
прекувремена работа 

18. Договорени обврски на работодавецот 

е годишен одмор Ј 
1 ̂  Договорени обврски на работникот 

20. Податоци за осигурувањето на работникот во 
Југославија 

Пополнува Заводот 

Д а т у м 
на заменувањето на враќањето (Потпис на овластеното лице). 

(М. П.) 
Во 
на ' 

161. 
Врз основа на членот 112 став 1 од Основниот 

закон за рударството („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/66), во согласност со сојузниот секретар за труд, 
СОЈУЗНИОТ секретар за индустрија и трговија про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА ЗАШТИТАТА 
ПРИ РАБОТАТА ПРИ РУДАРСКИ ПОДЗЕМНИ 

РАБОТИ 
Член 1 

При подземните работи на истражување, отво-
рање и откопување (експлоатација) на минерални су-
ровини, како и при работите на површината на зем-
јата што се во врска со тие подземни работи, ќе се 
применуваат заштитник мерки определени со Про-
писите за техничките мерки и за заштитата при 
работата при рударски подземни работи, што се 
непечатени во Додатокот на „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/67 и се составен дел од овој пра-
вилник. 

Член 2 
Постојните јамски простории, уреди, постројки 

и друга опрема ќе се доведат во согласност со' од-
редбите од Прописите за техничките мерки и за 
заштитата при работата при рудадоки подземни ра-
боти, што се составен дел од овој правилник, според 
програмата на рударските организација за нивното 
наставно сообразување, а во рок од една година од 

т влегувањето во оила на овој правилник. 

Ако спроведувањето на мерките за доведување 
во согласност на, постојните јамски постројки, уре-
ди, постројки и друга опрема со одредбите од тие 
прописи бара преземање пообемни работи или по-
голема замена на опрема, а постојните недоста-
тоци не можат потешко да ги загрозат животите 
и здравјето на работниците, органот на управата 
што дал дозвола за експлоатација може рокот за 
усогласување од ставот 1 на овој член да го про-
должи уште за една година^/ 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за тех-
ничките мерки и за заштитата на работа при рудар-
ските подземни работи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 9/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 37/64). за-
едно со ft роговите за техничките мерки и за заш-̂  
титата на работа при рударските подземни работи 
(Додаток на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 9'63 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 37/64), што се соста-
вен дел на тој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

триесет дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 64 
26 јануари 1967 годиш 

Белград 
Сојузен секретар 

SI индустрија и трговија, 
Хакнјж Погледон, с. р. 
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^ 162. 
Врз основа на точката 9 од Одлуката за давање 

регрес при продажбата на вештачки ѓубриња за 
потребите на земјоделството и шумарството за 1967 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/67), во спо-
годба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот 
секретар за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА РЕГРЕСОТ СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ДА-
ВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧ-
КИ ЃУБРИЊА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВОТО И ШУМАРСТВОТО ВО 1967 ГОДИНА 

1. Стопанските организации што произведуваат 
или увезуваат вештачки ѓубриња (во понатамошни-
от текст: корисниците на регресот) го остваруваат Ј 

регресот за вештачките ѓубриња од точг 2 и 3 на 
Одлуката за давање регрес при продажбата на ве-
штачки ѓубриња за потребите на земјоделството и 
шумарството во 1967 година (во понатамошниот 
текст: Одлуката), и тоа за вештачките ѓубриња од 
домашно производство продадени и испорачани од 
1 јануари до 31 декември 1967 година, а за вештач-
ките ѓубриња од увоз продадени и испорачани од 
16 февруари до 31 декември 1967 година. 

За калиумовите вештачки ѓубриња од увоз што 
се употребени во домашни вештачки ѓубриња, а кои 
се продадени и испорачани до 15 февруари 1967 го-
дина, регресот се остварува според , прописите за 
давање регрес при продажбата на вештачки ѓуб-
риња за потребите на земјоделството и шумарството 
што важеле во 1966 година. 

Регресот за вештачките ѓубриња од домашно 
производство и од увоз се остварува по 1 kg ак-
тивна хранлива материја. 

Барањето за регрес се поднесува, и тоа: за ве-
штачки ѓубриња од домашно производство до Слу-
жбата на општественото книговодство кај која ко-
рисникот на регресот има жиро-сметка, а за регрес 
за вештачки ѓубриња од увоз — до Југословенската 
земјоделска банка. 

Корисниците на регресот го остваруваат регре-
сот кога вештачките ѓубриња ќе им ги продадат и 
испорачат на купувачите од точката 1 под 1 до 7 
на Одлуката. 

2. Определување на вкупниот азот (N) како и на 
фосфорната киселина (РѕОѕ), врз основа на што се 
утврдува количината на растворлива РаОв во азотни, 
фосфорна мешани и комплексни ѓубриња, се врши 
според Правилникот за минималните и максимал-
ните состојки и.за другите особини на одделни ви-
дови вештачко ѓубре и за начинот на испитување 
на вештачкото ѓубре („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/64 и 4/67). 

3. Кон барањето за регрес за вештачки ѓубриња 
од домашно производство корисникот на регресот 
прилага: 

1) фактура односно копија од фактура за про-
дажбата на вештачки ѓубриња, во која, покрај дру-
гото, мора да биде наведена продавната цена на 
ѓубрињата за 1 тон, намалена За износот на регре-
сот, и за вкупната количина, посебно за секој вид 
ѓубре, и назначено дека ѓубрињата се од домашно 
производство и дека се продаваат по цените нама-
лени за износот на регресот; 

2) доказ за испораката (товарен лист, огпратни-
ца и сл.). Ако како доказ се прилага отпратница, 
таа мора да содржи: назив на купувачот, количина 
и вид на ѓубрињата во тони, потпис на овластениот 
примач, со број на неговата личне карта и регис-
тарски број на превозното средство со кое се пре-
везени ѓубрињата, потпис на овластеното лице и 
печат на корисникот на регресот; т 

3) препис од декларацијата според членот 8 на 
Правилникот за регистарот на вештачките ѓубриња 
и за декларирање на вештачките ѓубриња („Служ-
бен лист на СФРЈ44, бр. 86/64) за испорачаните ве-
штачки ѓубриња; 

4) пресметка, од која се гледа износов на регре-
сот за 1 kg активна хранлива материја и за вкуп-
ната количина, посебно за секој вид активна хран-
лива материја;. 

4. Кон барањето за остварување на регресот за 
вештачки ѓубриња од увоз, корисникот на регре-
сот ја прилага документацијата од точката 3 под 1 
до 3 на оваа наредба, како и документацијата со 
пресметка наѓ трошоците од точката 5 на оваа на-
редба и со пресметка на регресот. 

Југословенската земјоделска банка ја пресме-
тува разликата во цените и регресот од точката 3 
ст 2 и 3 на Одлуката. Пресметката на регресот за 
вештачките ѓубриња од увоз кај единични ѓубриња, 
азотни и фосфорни ќе се врши, врз база на нега-
тивната разлика помеѓу набавната цена за единица 
активна хранлива материја, наголемена за сите тро-
шоци од точката 5 на оваа наредба и продавната 
цена за единица активна хранлива материја на 
такво или слично ѓубре од домашно производство, 
намалена за износот на регресот — која за азотот 
(N) изнесува 1,85 а за фосфорната киселина (РгОв) 
1,10 динари за 1 kg, а кои продажни цени за ѓубри-
њата од домашно производство се регистрирани кај 
Сојузниот завод за цени. 

Кај мешани и комплексни ѓубриња од увоз ви-
сочината на регресот се определува како и каЈ 
единичните ѓубриња. Основа за пресметување е про-
давната цена на единицата на активна хранлива 
материја на единични вештачки ѓубриња од до-
машно производство намалена за износот на ре-
гресот. 

Исплатувањето на пресметката на регресот се 
врши преку сметката бр. 603-84-43 — Регрес за 
вештачки ѓубриња од увоз. 

По извршеното пресметување Југословенската 
земјоделска банка дава налог од сметката од ставот 
4 на оваа точка да се одобри регресот во корист на 
жиро-сметката на корисникот на регресот. Кон на-
логот за исплата Југословенската земјоделска банка 
прилага заверен препис од извршената пресметка. 

5. При пресметувањето на разликата помеѓу на-
бавните цени на ѓубрињата од увоз и продавните 
цени за исто или слично ѓубре од домашно произ-
водство намалени за износот на регресот, за форми-
рање на набавните цени Југословенската земјодел-
ска банка ќе. му ги признае на корисникот на рег-
ресот: 

а) трошоците до југословенската граница, и тоа: 
1У вредноста на стоките според фактурата на 

странскиот добавувач; 
2) осигурувањето на стоките според полисата; 
3) возарината до југословенската граница или 

лука; 
4) провизијата на странската банка; 
б) трошоците во Југославија, и тоа: 
1) провизијата на банката;' ' 
2) интересот на кредитот на вредноста на сто-

ките франко југословенската граница за периодот 
на користењето на кредитор а најмногу до 90 дена 
од денот на почетокот на користењето на кредитот; 

3) трошоците на претпријатијата луки и при-
станишта според важечката тарифа; 

4) шпедитерските трошоци до 1,20 динари за 
1 тон стоки, без оглед на видот на транспортот (су-
воземен или воден). Во овие трошоци се вклучени 
трошоците на шпедитерот околу прифаќање, диспо-
нирање и експедирање на вештачките ѓубриња до 
купувачите; 

5) трговскиот рабат, како и маржата. 
Рабатот се признава до височината на ра-
батот што го дава домашната индустрија на ѓубри-
ња за истовидни ѓубриња. За ѓубрињата што не ги 
производи домашната индустрија рабатот се при-
знава во височината како и за слични ѓубриња од 
домашно производство; 

в) трошоците на складирањето, до 35 динари 
за 1 тон, ако е за тоа складирање на увезените ко-
личини вештачки ѓубриња претходно прибавена 
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писмена согласност од Југословенската земјоделска 
банка; 

7) царината, според Законот за Царинската та-
рифа С,Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65'и 5/67), 
како и трошоците за такси во врска со царинење, 
според Основниот закон за административните такси 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65 и 11/66); 

8) трошоците за пакување, до 35 динари за 1 
тон за непакувани вештачки ѓубриња; 

9) ефективните трошоци за истовар и повторен 
натовар на претегот; 

10) надоместокот што Југословенската земјодел-
ска банка ќе го наплати на име трошоци за пре-
сметувана на разликата во цените и регресот; 

11) осигурувањето на стоките во Југославија 
според полисата. 

6. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањата за регрес за вештач-
ки ѓубриња од домашно производство во поглед на 
пресметката и потполноста на документацијата се 
исправни, го одобрува износот на регресот во корист 
на жиро-сметката на корисникот на регресот, а на 
товар на сметката бр. 603-638/89 (20) - Регрес при 
продажбата на вештачки ѓубриња. 

7. Ако кон барањето за регрес се прилагаат 
преписи од оригиналните исправи (фактури и др.), 
тие мораат да бидат потпишани од овластените ли-
ца и на нив Mopst да биде втиснат печатот од корис-
никот на регресот, а оригиналните исправи се под-
несуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство од-
носно Југословенската земјоделска банка е должна 
на секоја оригинална исправа да назначи дека е 
исплатен регресот. 

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

Бр. ОЗ-894/i 
4 март 1967 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Душан Илиеви^, с. р. 

ies. 
Брз основа не членот 33 од Основниот закон 

за прометот на стоки („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 1/67), државниот секретар за парадна одбрана 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ЕДИНИЦИ И 
УСТАНОВИ ШТО МОЖАТ ДА КУПУВААТ ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ИНДИВИДУАЛНИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПАЗАРИ И НАДВОР ОД 

ПАЗАРИ 
1. Непосредно од ивдивидуални производители 

на пазари и надвор од пазари можат да купуваат 
овошје, зеленчук, живина, сирење, сувомесееги про-
изводи и пресна риба, следните воени единици и 
установи: 

1) командите на дивизии и пониските команди 
на воени единици, како и воените установи од ист 
или понизок ранг; 

2) воените мензи и воените одморалишта; 
3) воените санитетски установи што примаат 

болни ева лекување во стационар. 
2. Лицата што вршат набавка за потребите на 

воените единици и воените установи од точката 1 
на ова решение мораат да имаат овластување од 
воената пошта за чија сменеа вршат набавка. 

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

Р. в. п. бр. 15 
22 февруари 1967 година 

Белград 
Државен секретар за 

народна одбрана 
генерал на армија, 

164. 
Врз основа на членот 61 став 2 од Законот за 

претпријатијата за патишта („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/61 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ% 
бр. 11/65 и 56/65), во согласност со сојузниот секре-
тар за финансии, сојузниот секретар за сообраќај и 
врски донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
"СРЕДСТВАТА ОД ТАКСИ ШТО СЕ НАПЛАТЕНИ 
НА СТРАНСКИ ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Средствата остварени од таксите што се на-
платени на странски друмски моторни возила спо-
ред одредбите, од Основниот закон за администра-
тивните такси („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65) 
ќе се користат до износот од 15,410.000 динари за 
изработка на студии и техничка документација за 
патиштата од I и II ред, а според програмата за ко-
ристење на тие средства кој а 'е составен дел од ова 
решение. 

2. Средствата од точката I на ова решение ќа 
ги користат: 

1) Републичкиот фонд зе патишта на СР Босна 
и Херцеговина - до износот од 2,400.000 динари; 

2) Републичкиот фред за патишта на СР Црна 
Гора —^до износот од 900.000 динари; 

3) Заедницата на претпријатијата за патишта 
на СР Хрватска - до износот од 3,500.000 динари; 

4) Републичкиот фонд за патишта на СР Маке-
донија - до износот од 1,400.000 динари; 

5) Републичкиот фонд за патишта на СР Сло-
венија — до износот од 2,230.000 динари; 

6) Републичкиот фонд за патишта за подрачјето 
на СР Србија - до износот од 3,000.000 динари; 

7) Покраинскиот фонд за патишта на АП Вој-
водина — до износот од 900.000 динари; 

8) Покраинскиот фонд за патишта на АЛ Ко-
сово и Методија — до износот од 600.000 динари; 

9) Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 
— за исплата на студиите по склучените договори, 
до износот од 480.000 динари. 

Средствата "од ставот 1 на оваа точка ќе се ко-
ристат за намените од точката 1 на ова решение 
врз основа на подробните спецификации за упо-
треба на определените износи на средства, што ги 
изработиле корисниците на средствата од ставот 1 на 
оваа точка. 

Спец^фшсациите од ставот 2 на снаа точка 
корисниците на средствата ќе им ги достават на 
банките кај кои ее водат овие средства. 

3. Средствата од точката 2 став 1 на ова реше-
ние се користат до потрошувањето. 

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 80 
28 февруари 1967 година 

Белград 
- Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милијан Неоричиќ, с. р. 

165. 
Врз основа на членот 20 став 1 од Основниот 

закон за семето („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумар-
ство објавува 

С П И С О К 
НА НОВОСОЗДАДЕНИ СОРТИ СЕМЕ ОД ЗЕМЈО-

ДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА 

Касо новосоздадени сорти свие, задишани во 
регистарот, or приземни сортите на семе си следч 
мете земјоделски растенија; 
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1. Озима пченица (Triticum aestivum L. ѕѕрѕ vulgare 
- Vill. Host): 

селекција на Земјодел-
скиот ^факултет — Зенун, 
селекција на Институтот 
за облагородување и про-
изводство на растенија на 
Земјоделскиот факултет 
на Свеучилиштето — За-
греб, 

^ селекција на Институтот 
за/ земјоделски истражу^ 
вања Нови Сад, 
селекција на Институтот 
за земјоделски истражу-
вања — Нови Сад, 
селекција на Институтот 
за земјоделски метражу-

^ вања —"Нови Сад, -
селекција на ̂  Институтот 
за земјоделски, истражу-
вања - Нови (Јод, 
селекција на Заводот Ја 

\ стрни жита - Крагуевац, 
селекција на Институтот 
за облагородување и. про-
изводство на растенија 
на Земјоделскиот факул-
тет не Свеучилиштето — 
Загреб; 

2. Озимен јачмен (Hordeum vulgare L.): 
1) сорта „Новосад- селекција на Институтот 

за земјоделски истражу-
вања — Нови Сад, 
селекција на Институтот 
за земјоделски истражу-
вања — Нови Сад; 

8. 'Рж (Secale cereale L.): 
сорта „Озима хи- - селекција на Заводот за 

1) сорта „Хибрид 
013" 

2) сорта ,,Вуке" 

џухтпа ,,НО 4" 
ДВркуља 4) 

4) сорта „Панони-
- К 
5) сорта ,,Бачќа" 

6) сорта „НС 32" 

7) сорта „Крагујев 
чанка 75" 

8) сорта „Мура? 

ски 4082" 

2) сорта ',,Новосад-
ски 4276v 

бридна 'рж" 

4. Пченка 
1) двоен хибрид 

„Бц 590" 

2) двоен хибрид 
,Зц 530" 

8) двоен хибрид 
„ЗП 700" 

4) двоен хибрид 
„ЗП 750" 

5) двоен хибрид 
„ЗП 755" 

6) двоен хи брид 
„ЗП 760" 

7) двоен хибрид 
„ЗП 770" 

^ 8) двоен хибрид" 
„Новосадски 802'' 

^ А 
9) двоен хибрид 

V %,0ПХ 14 (ОВ 
850)" 

земјоделство — Заечар; 

селекција на Институтот 
за облагородување и про-
извод с̂ гво на растенија на 
Земјоделскиот факултет 
на Свеучилиштето — За-
греб, 
селекција на Институтот 
за облагородување и про-
изводството на растенија 
на Земјоделскиот факул-
тет на Свеучилиштето -
Загреб, 
селекција на Институтот 
за пченка — Земун—Бел-
град, 
селекција на Институтот 
за пченка - Земун—Бел-
град, 
селекција на Институтот 
за пченка - Земун—Бел-
град, 
селекција на Институтот 
за пченка — Земун—Бел-
град, 
селекција ш Институтот 
за пченка - Земун—Бел-
град, 4 
селекција на Институтот 
за земјоделски истражу-
в^ња — Нови Сад, 
селекција на Земјодел-
скиот 'ижггитут - баиек, 

10) двоен хибрид 
„ОПХ 16 (OS 
670)" . 

11) Двоен хибрид 
„Бц 360" 

15) двоен хибрид 
„Бц 580" 

13) двоен хибрид 
„Бц 550" 

14) двоен хибрид 
„ЗП 502" 

15) двоен хибрид 
„Зћ 587" 

16) двоен хибрид 
„ЗП 719" 

17) двоен хибрид 
„ЗП 752" 

18) двоен хибрид 
„НС 718" 

19) двоен хибрид 
„НС 720" 

селекција на Земјодел^ 
скиот институт — Оеиек, 

селекција на Институтот 
за облагородување и про-
изводство на растенија 
на Земјоделскиот факул-

.тет на Свеучилиштето - 1 
Загреб, 
селекција не! Институтот 
за облагородување и про^ 
издодствО на растенија 
на Земјоделскиот факул-
тет на Свеучилиштето -
Загреб, 
селекција на Институтот 
За облагородување и про-
изводство на растенија на 
Земјоделскиот факултет 
на Свеучилиштето — За-
греб, 
селекција чиа Институтот 
за пченка - Земун—Бел-
град, 
селекција на Институтот 
за пченка — Земун—Бел-
град. 
селекција на Институтот 
за пченка — Земун—Бел-
град, 
селекција на Институтот 
за пченка — Земун—Бел-
град. 
селекција на Институтот 
за земјоделски истражу-
вања — Нови Сад, 
селекција на Институтот 
за земјоделски истражу-
вања — Нови Сад; 

5. Шеќерна репа '(Beta vulgaris var. saccharifera 
Lange): 
сорта „Алексинап 

poly 1" 

6. Луцерка (Medicago 
1) сорта „Банат 

ЗМС И" 

2) сорта „Бачка 
ЗМС 1" 

3) сорта „Бања Лу-
ка Р-422" 

4) сорта „К- V" 

селекција на Претприја-
тието за селекција и про-
изводство на семе од ше-
ќерна репа „Селеадија" 
Алексинац; 

sativa L,): -
селекција на Институтот 

- за земјоделски истражу-
вања — Нови Сад, 
селекција на Институтот 
Зи земјоделски истражу-
вања - Нови Сад. 
селекција на Земјоделец 
киот завод - Бања Нука, 
селекција на Заводот за 
крмни растенија — Кру-
шевац; 

7. Треви (Graminea^): 
1) сорта „Eolium 

italicum Б-9" 

2) сорта „Phleum 
pratense B-10u 

3) сорта: „Festuesi 
pratensis fc-14" Д 

селекција на Институтот 
за облагородување и про-
изводство на растенија 
на Земјоделскиот факул-
тет на Свеучилиштето — 
Загреб. 
селекциј,а на Институтот 
За облагородување и про-
изводство на растенија 
ма Земјоделскиот факул-
тет на Свеучилиштето — 
Загреб. 
селекција на Институтот 
за облагородување и про-
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4b copra JDactylia 
glomerata B-15'c x 

П сорта „Ante t 
natharum elatiua. 
В-1Г 

9 wpta J terfyt t i 
glomerata BL-4" 

7) сорта „Новосад-
ски високи 
вихук" 

на растенија 
на Земјоделскиот факул-
тет на Свеучилиштето — 
Загреб. 
селекција на Институтот 
за облагородување и про-
изводство на , растенија 
на Земјоделскиот факул-

. тег на Owjy чмиштето -
Загреб. 
селекција до Институт 
за облагородување и про-
изводство на растенија 
на Земјоделскиот факул-
тет на СвеучиЛиштето 
dSfpCD. 
сехекцк)а на Земјодел-
скиот завод — Бања Лу-
жа. 
селекција на Институтот 
за земјоделски истражу-
вења - Нови Сад; 

14) Пиперка (Capsicum apnuum L.h 

И сорта ,Ловосад-
ежа 

2) сорта „Ратарка^ 

Озииа грзорица ( Ш а sativa 14: 
селекција на Институтот" 
за земјоделски истражу-
вања — Нови.Сад, 
селекција на Институтот 
за облагородување ,и про-
изводство ѕа растенија на 
Земјоделскиот факултет 
на Свеучилиштето - За-
греб; 

Дара i p a o M i (Vida sattra L4r 
сорта ,.Новосадска 
. 55ЈГ -

селекција на Институтот 
за земјоделски истражу-
вања — Нови Сад; 

10. Рицинус (Ricinus communis L.): 
сорта „Новосадски селекција на Институтот 

земјоделски истражу-
- Нови Сад; 

за 2" 

11. Покорија (Ckiorium fBtybus L.): 
11 сорта „Вилогор- селекција на Земјодел-

ка ОЅ-У скиот институт — О елек, 
2) сорта „Билогор^ селекција на , Земјоделс-

ка ОЅ-3" скиот институт — О елек; 

12 Компир (Solanum tuberosum L.): , 
О (Торта ЈГубилеј4' 

Ш сорта 

3) сорта „Кармин" 

4) сорта Дођршѓ 

Ф сорта „ЦвиТшш" 

селекција. на Земјодел-
скиот институт на Слове-
ииЈа — Љубљана, 
селекција на Земјодел-
скиот институт на Слове-
нија - Љубљана, 
селекција на Зем1одел-9 

стог институт на Слове-
н к а - Љубљана 
селекција на Земјодел-
скиот институт на Слове-
нија - Љубљана, 
селекција: на Земјодел-
скиот институт на Слове-
нија — Љубљана; 

1) сорта (Турши-
јара 1 А" 

2) сорта „Слоно-
ва сурла 156114 

3) сорта ,,А! - 12" 

селекција на Институтот 
за градинарство — Смеде-
рѕвска Паланка, 
селекција на Институтот 
за градинарство — Смеде-
ревска Паланка, 
селекција на Институтот 
за градинарство — Сме-
деревска Паланка, 
селекција на Заводот за 
земјоделство - ЗаечаЈ), 

селекција ва Институтот 
за прехранбена индустри-
ја на Заводот за пиперка 
— Нови Сад; 

15 Боранија — грав мешункар (Phaseolus vulga-
ris L.): 

4) сорта „Поболи 
шана алекси-
начка бабура 59" 

5) сорта „Хоргош-
ка слатка 1" 

U сорта „Златно 
зрно" 

2) сорта Д1обољ^ 
рана индија на" 

селекција на Институтот 
за градинарство — Сме-

. даревска Паланка, 
селекција на Д^-ттутот 
за овоштарство, лозар-
ство, винарство и гради-
нарство на Земјоделски-
от факултет на Свеучи-
лиштето — Загреб: 

16%. Грав зрнаш (Phaseolus vulgaris L.): 
сорта „Жутотрбан" селекција на ИНСТИТУТОТ 

за градинарство — Сме-
^ делевска Паланка; 

17. Јаболка (Pyrus mains V. par. L.): 
сорта „Прѕѕолов селекција на Овоштарски-

делишес" от и винарскиот завод -
Марибор; 

18. Јаготки (Fragaria 14: 
сорта „45/7" 

Бр ѕ08-527/1 
8 февруари 1967 година 

Белград 
^ Заменик 

сојузен секретар 
за земјоделство 
и шумарство. 

Д у ш а Илиеви!^ с. р. 

селекција на Институтот 
за овоштарство - Чанак, 

166. 

Врз основа на членот 9 и членот 69 но Основ-
ниот заков! за мерките за унапредување на сто-
чарството и за здравствената заштита на добитокот 
(„Службен лист на СФРЈ \ бр, 16/65), Сојузниот се-
кретаријат за земјоделство и шумарство објавува 

С П П С о к 
,НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТО-
КОТ ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШ-
ТАШЕ ВО промет НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-

марство им издаде од 1 јули до 31 декември 1966 
година дозволи за пуштање во промет на следните 
средства за заштита на добитокот, и тоа: 

Ћ. На Серум - заводот Калиновиќ, Загреб, за: 
li Тривалентна вакцина против шушкавецот, 

парашушкаБецот и црниот пришт „3-вак^ ad us. 
vet.^ пакувана во шишенца по 20, 50 и 100 ml, под 
бр. 0317-1316/4 од 15 август 1966 година; 

2) Маслена вакцина против црвеницвта, ad us. 
vet, пакувана во шишенца по 20, 50. 100 и 250 ml, 
под бр. 03-2748/5 од 24 септември 1966 година; 

V 

IX Домат C^cojperskum esculentum MilU: 
I) сорта ,',Златна ' е е ш ц л ј а па Заводот за 

плад Т г т т з ѓ земјоделство — Заечзр, 
9 сдрта „Загребаа селекција до Институтот 

ство. m a p t f i m в 
ЈШфеиво ва Земјоделскиот 

т е л - Зѕмрвб) 



Страна 268 - Број 11 СЛУЖБЕН ЛИС! НА СФРЈ Среда, Ш парт 1967 

3) Лапинизирана вакцина против чумата кај 
свињите од сојот „К", ad us. vet., пакувана по 5, 
10, 20 и 50 дози со 5, 10, 20 и 50 ml разредувач, под 
бр. 03-2888/3 од 24 септемв,ри 1966-година; 

4) Sulfapyrazol, ad us. vet., пакуван во кутии со 
10 вреќички по 4 g, во кутии со 50 вреќички по 4 g, 
во шишенца по 100 и 250 ml, под бр. 03-3787/12 од 
1 декември 1966 година; 

5) Furazolidon 11%, ad us. vet., пакуван по 0,1, 1,5 
и lO.kg, под бр. 03-2269/5 од 1 декември 1966 година; 

0) Penicillinprocainum + Penicillinbenzathinum, 
ad^us. vet., пакуван во шишенца со 500.000 i. ј., 
1,000.000 L ј. и 4,000.000 i. ј., под бр. 03-2268/5 од 
1 декември! 1966 година; 

7) Penicillinbenzathinum, ad us. vet, пакуван во 
шишенца по 5 ml, со 500.000 i. ј., во шишенца по 10 
ml, со 1,000.000 i. ј. и во шишенца од 50 ml со 
4,000.000 i. ј. penicillinbenzathinum, под бр. 03-2267/5 
од 1 декември 1966 година; 

8) Sulfapyridazin Sol. 25%, fcd us. vet., пакуван 
во шишенца по 100 и 250 ml, под бр. 0317-522/2 од 
1 декември 1966 година; 

9) Вакцина против заразниот хепатит^ кај. ку-
чињата, ad us vet., пакувана во ампула со 1 доза 
сува вакцина и со ампула со 1 ml разредувач, под 
бр. 03-963/4 од 1 декември 1966 година; 

10) Phono-min прашок за дивеч, ad us. vet., па-
куван по 20 kg, под бр. 03-2288/2 од 13 декември 
1966 година; 

11) Бивалентна вакцина против шушкавец и 
црн пришт „2-вак'\ ad us. vet., пакувана во шишен-
ца по 20, 50 и 100 ml, под бр. 03-4372/2 од 13 декем-
ври 1966 година. 

2. На Ветеринарниот завод Земун—Суботица, 
Земун, за: ^ 

1) Подив ал ентен серум против лептоспиро^а кај 
домашните животни, ad us. vet., пакуван во шишен-
ца по 100, 250, 500 и 1.000 ml, под бр. 03-895/3 од 
24 септември 1966 година; 

2) Fumagillin DCH, ad us. vet., пакуван во ши-
шенца по 20 g, под бр, 03-3646/5 од 1 декември 1966 
година; 

3) Вимастин, ad us. vet., пакуван во шишенца 
по 100 и 250 ml, под бр. 03-3796/8 од 1 декември 1966 
година; 

4) Биовит 20, ad us. vet., пакуван во поливинил-
ски ќесиња по 1,5 и 25 leg, под бр. 03-4112/3 од 1 
декември 1/966 година; 

5) Бновит 40, ad us. vet., пакуван во поливинил-
ски ќесиња по 1,5 и 25 kg, под бр. 03-3113/4 од 1 

, декември 1966 година; 
6) К-вакцина против дифтерија и сипаници кај 

живината, ad us. vet., пакувана во ампули со ,разре-
дувач Ѕа 50, 100 и 200 дози, под бр. 03-̂ 3813/3 од 1 
декември 1966 година; 

7) Rosol, ad us. vet., пакуван во шишиња по 50, 
100 и 1.000 ml, под бр. 03-1554/4 од 13 декември 1966 
година 

3. На Фабриката за фармацеутски и хемиски 
производи „Плива", Загреб, за: 

1) Geomycin растворлив прашок, ad us. vet., па-
куван во шишенца по 100 и 250 g, под бр. 03-2837/2 
од 20 јули 1966 година; 

2) Geomycin таблети, ad us. vet., пакувани по 4 
таблети, под бр. 03-2838/2 од 20 јули 1966 година; 

3) Geomycin солуција 5%, ad us. vet., пакувана во 
шишенца по 30 ml, под бр. 03-2841/2 од 20 јули 1966 
година; 

4) Geomycin солуција 394, ad us vet., пакувана во 
губи по 14 g, под бр. 03-2840/2 од 20 јули 1966 го-
дина; 

5) Tetraciklin таблети, ad us. vet., пакувани по 4 
таблети, под бр. 03-2839/2 од 24 септември 1966 го-
дина; 

6) Geomycin таблети + витамин, ad us. vet., па-
кувани по 4 и 8 таблети, под бр. 03-1007/69 од 1 
декември 1966 година; 

7) Zookokcin 25, ad us. vet., пакуван no 1,5 и 25 
kg, под бр. 03-1007/68 од 1 декември 1966 година; 

8) Sulkokokcin 25, ad us. vet., пакуван по 1,5 и 
25 kg, под бр. 03-1007/67 од 1 декември 1966 година; 

9) Nutricin sulfa 125, ad us. vet., пакувани по 
100, 200 и 1.000 g, под бр. 03-3737/2 од 1 декември 
1966 година; 

10) Заштитен ардитив, ad us. vet., пакуван тло 
200 g, 1 kg и 5 kg, под бр. 03-3736/3 од 1 декември 
1966 година. 

4. На Институтот за серуми и вакцини „Торлак", 
Белград, за: t 

1) Polymicin, ad us. vet., пакуван од 250.000 и 
500.000 1. ј. во кутии со по 6, 10 и 20 шишенца и од 
1,000.000 L ј. во кутии со по 10 и 2t) шишенца, под 
бр. 03-2362/3 од 15 ноември 1966 година; 

2) Polycilin, ad us. vet., пакуван од 250.000 и 
400.000 i. ј. во кутии со по 6, 10 и 20 шишенца и од 
1̂ 000.000 i. ј. во кутии со по 10 и 20 шишенца, под 
бр̂  03-2361/4 од 15 ноември 1966 година. 

5. На Фабриката за фармацеутски и хемиски 
производи „Лек", Љубљана, за: 

Bovimastin, ad us. vet, пакуван во туба со 5 Ѕ 
маст, под бр. 03-2895/4 од 10 октомври 1966 година. 

6. На Хемиска индустрија „Жупа", Крушевац, 
за: 

Зелена галица ЅН, ad us. vet., пакувана во вреќи 
по 75 kg, под бр. 0317-1018/7 од 10 август 1966 го-
дина. 

Бр. 03-519/1 , 
7 февруари 1967 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Душан Илиеви^, с. р. 

167. 
Врз основа на членот 12 од Основниот закон за 

статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/66), 
во врска со Одлуката за донесување на Планот на 
статистичките истражувања за 1967 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 2/67), генералниот директор 
на Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА ОПТОВАРУВА-
ЊЕТО НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО ДА-

ВАЊЕ СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАИ 

1. Од 15 до 25 март 1967 година ќе се спроведе 
анкета за оптоварувањето на работните организа-
ции со давање статистички извештаи. 

Во оваа анкета ќе се соберат податоци за ста-
тистичките извештаи што ги дава работна органи-
зација, и за потрошеното работно време, запале-
ниот персонал и за трошоците во врска со работата 
па составување и испраќање на тие, извештаи. 

2. Анкетата ќе опфати определен број работни 
организации одбрани во градовите: Бања Лука, Бел-
град, Кавадарци,. Љубљана, Марибор, Ниш, Нови 
Сад, Осиек, Приштина, Риска, Сараево, Скопје, Ти-
тоград. Запрев и Зеница. N 
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' 3. Со подготвителните дејствија, организацијата 
и спроведувањето на анкетата ќе раководи Сојуз-
ниот завод за статистика. 

4. Анкетата ќе се спроведе според методата на 
анкетирани. з 

5. Податоците собрани со оваа анкета ќе служ-ат 
исклучиво за статистички цели. 

6. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на. 
СФРЈ". 

Бр. 95-1309/1 
1 март 1967 година л 

Белград 
Генерален директор 

на Сојузниот завод за 
статистика, 

Ибдохим Латифи^, с. р. 

168. 
Врз основа на чл. 14, 14а и 44 Од Законот за 

Народната банка на Југославија („Службен лист на 
,СФРЈ", бр. 12/65 и 47/66), Членот 5 од Законот за 
измени и дополненија на Законот за Народната бан-
ка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
47/66) и членот 102 од Законот за банките и креди-
тните работи („Службен^ лист на СФРЈ", бр. 12/65, 
29/65, 4/66, 26/66 и 1/67), во согласност со Сојузниот 
извршен совет, гувернерот на Народната банка1 на 
Југославија донесува 

- О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА РЕГУЛИРАЈТЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВ-
НИТЕ БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ПО РАБОТИТЕ НА КРАТКОРОЧНО 

КРЕДИТИРАЊЕ 
1. Во Одлуката за регулирање на односите 

на деловните банки со Народната банка на Југосла-
вија по работите на краткорочно кредитирање 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 50/66) во точката 4 
по ставот 2 се додаваат два нови става, кои гласат: 

„Документите за извозот на стоки што се ко-
ристат според одредбата под 1 на ставот 1 од оваа 
точка треба да бидат заверени од царинарницата 
ипо ги оцаринила стоките. 

Банките што го зголемуваат обемот на кратко-
рочните кредити во однос на состојбата на 31 де-
кември 1966 година, не можат да користат кредит 
од оваа точка. Од ова ограничување се изземаат 
кредитите дадени за извоз, врз основа на докумен-
тите од одредбата под 1 на ставот 1 од оваа точка." 

2. Во точката 5 став 1 процентот: „20%" се за-
менува со процентот: „15%". 

3. Точката 10 се брише. 
4. Вишокот на долгувањето по реесконтен од-

носно документарен кредит, настанат поради нама-
лување на реесконтниот лимит во смисла на точ-
ката 2 од оваа одлука, банките се должни да ќ го 
исплатат на Наредната банка на Југославија, и тоа: 

1) до 30 април 1967 година — најмалку 60%; 
2) до 31 мај 1967 година — остатокот. 
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", со тоа што одредбите од точ. 2 и 3 ќе се 
применуваат од 1 април 1967 година. 

О. бр. 26 
2 март 1967 година 

Белград 

Народна банка ва Југославија 

Гувернер, 
др Никола Милиниќ, с. р. 

169. 
Врз основа на членот 118 став 2 од Основниот 

закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/65, 57/65, 29/66 и 52/66) Собранието на Југо-
словенската заедница на социјалното осигурување 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРОЦЕНТОТ ЗА ИЗДВОЈУ-
ВАЊЕ ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ 
НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ ЗА ПОМАГАЊЕ НА ЗАКРЕПНУВАЊЕ 

ПЕНЗИОНЕРИ ВО 1967 ГОДИНА 

1. Од вкупните средства на фондот на инвалид-
ското и пензиското осигурување се издвојува во 1967 
година дел во височина од 1,50%. 

2. Собранието на републичката заедница на со-
цијалното осигурување во 1967 годела издвојува дел 
од вкупните средства tea фондот ма инвалидското 
и пензиското осигурување во процентот од точката 
1 на оваа одлука на посебна сметка, како наменски 
средства што можат да се користат за ћомаган,е на 

а закрепнување пензионери. 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Ск. бр. 7 
20 февруари 1967 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедница на социјал-
ното осигурување 

Претседател, 
Риста Михаиловик, с. р. 

170. 

Врз основа на членот 133 став 2 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", 

. бр. 24/65, 57/65, 29/66 и 52/66), Собранието на Југо-
словенската заедница на социјалното осигурување 
донесува 

О Д Л У К А . 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ШТО ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ОБВРЗНИЦИ ЗА УПЛАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ МОЖАТ ДА ГО ЗАДРЖАТ КА-
КО НАДОМЕСТОК ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРАВА-
ТА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД СВОИТЕ СРЕДСТВА 

1. На обврзниците за уплатување на придонесот 
што пресметуваат придонес за социјално осигуру-
вање за работниците на милицијата и за работни-
ците на органите на внатрешните работи со посебно 
овластување во смисла на Основниот закон за вна-
трешните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/66), како и на организациите што го пресмету-
ваат тој придонес за укрцаниот персонал на бро-
дови додека тие се наоѓаат во странство, им припа-
ѓа како надоместок за обезбедување на определе-
ните права што тие им ги обезбедуваат на осигуре-
ниците од свои средства во смисла на Основниот 
закон за здравственото осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65, 29/66 и 52/66) дел од основниот 
придонес за здравствено осигурување во височина 
од 1% од основицата од која се пресметува тој при-
донес. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за височината 
на придонесот што определени категории обврзници 
за уплата на придонесот можат да го задржат како 
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надоместок за' обезбедување правата на осигурени-
ците од своите средства („Службен, лист на ФНРЈ", 
бр. 51/62 .̂ 

3. Оваа одлука влегува во сида на 1 април 1987 
ГОДИШ!. 

ек. бр 8 Ј 
20 февруари 1967 година 

Белград 
Собрание на Јурасловеѕскат^ заедница 

^ на социјалното осигурување 
Претседател, 

Риста Михаиловиќ, е р̂  

171. 
Врз основа на членот 137 од Основниот закон 

за организацијата и финансирањето на социјално-
то осигурување („Службен, лист на СФРЈ", бр. 24/65, 
57/65, 29 66 п 51/66 ,̂ несогласност со сојузниот се-
кретар за финансии, Собранието на Југословенска 
заедница на социјалното осигурување пропишува 

П Р А В И Л Н П К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ОСНОВИЦИТЕ И 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ПЛА-
ЌАЊЕТО НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
Член I 

Во Правилникот за утврдувањето на основиците 
и за" Начинот на пресметувањето и плаќањето на 
придонесите за социјалното осигурување („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/66) во членот 3 став 1 точка 7 
по бројот: „15/65" се додаваат броевите: „29/66 и 
52/66,". 

Во точката 8 зборовите: „чл. 84 до 87" се за-
менуваат со зборовите: ^,чд. 816 и 84 до 87". 

Член 2 
Е о членот 4 ставот 3 се заменува со три нови 

става, ,кои гласат: -
„Додатниот придонес за здравствено осигуру-

вање од членот 79 став 1 точка 1 на Основниот за-
кон и додатните придонесу за инвалидско п пен-
зиско осигурување од членот 112 на Основниот 
закон, ,ги плаќаат обврзниците на придонесот, л , 
тоа: 

1) организациите што работат според прописите 
за стопанските 'организации — како трошок на 
своето работење; 

2) организациите-што ве работат според Про-
п и е т е за стопанските организации — на товар на 
материјалните трошоци; 

3) приватните работодавци — од сопствени сред-
ства. 

Додатниот придонес за здравствено осигурува-
ње од членот 79 став 1 точка 2 на Основниот закон 
го плаќаат осигурениците од нето примањата, а уп-
латата на тој придонес ја вршат обврзниците на 
уплатата на придонесот кај кои осигурениците се 
во работен однос. 

Додатниот придонес за здравствено осигурување 
од членот 79 став 1 точка 3 на Основниот закон го 
плаќаат осигурениците од примањето остварено за 
работата што ја вршат заради" дополнително стопа-
нисување, а уплатата на тој придонес' ја вршат 
обврзниците на Уплатата на придонесот кај кои е 
извртена работата заради дополнително стопани-
сување." 

Член 3 ' 
Во членот 5 став 1 зборовите? „Одлуката з^ 

личниот доход кој служи за утврдување на пен-
зискиот основ и плаќање на придонесите („Службен 
лист на СФРЈ'', бр. 5/65)w се заменуваат со зборо-
вите: „Основниот за^он за личниот доход кој слу-
жи за утврдување на пензискиот основ и на осно-
вот за плаќање придонес за социјално осигурување 

на работниците („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66)". 

Член 4 , 
Во членот 6 точка 2 зборовите: ,,чл^ 79 п 112 то^ 

чка 1" се заменуваат со збзровте: „член 79 став 1 
точка 1 и член 112 точка I V . 

По точката 2 се додаваат две нови точки, ,кои 
гласат: 

,,З) за додатниот придонес за здравствено оси-
гурување за осигурениците - членови на дома-
ќинството што се занимаваат со земјоделска дејност 
(член 79 став 1 точка 2 од Основниот закон) — нето 
примањата на личниот доход од работен однос: 

4Ј за додатниот придонес за здравствено осигу-
рување за осигурениците што се зашијуваат за-
ради дополнително стопанисување (член 79 став 1 
точка 3 од Основниот закон) — нето примањата, 
придонесите од личниот доходи од работен однос, 
придонесот за образование и тој додатен.придонес;". 

По досегашната точка 3, која станува точка 5, 
се додава нова точка 6, која' гласи: 

пб) за додатниот придонес за покривање на зго-
лемените трошоци на штвалидското осигурување 

- што произлегуваат од поголема опасност од несреќа 
при работата или од заболување од професионална 
болест (член 112 точка 3 на Основниот закон) вкуп-
но исплатените лични доходи на работниците што 
работат на работни места кои се распоредени, во 
смисла на одлуката на собранието на републичката 
заедница на социјалното осигурување (член 113а 
став 1 од Основниот закон), како работни места на 
кои постои поголема опасност од настапување. на 
инвалидност или телесно оштетување поради не-
среќа при работата или заболување од професио-
нална болест;". 

- Досегашните точ. 4 к ! стануваат ф 

Член 5. / 
Во членот Т ставот 1 се менува и гласи: 
„За работниците зашилени ка ј приватни рабо-

тодавци основните придонеси се пресметуваат и се 
плаќаат на личниот доход утврден со договор (нето 
личен доход во фиксен износ нам во процент од 

т постигнатите резултати во работата, наголеми! за 
придонесот од личниот доход од работен однос и за 
придонесот за образование). Вака утврдениот износ 
не ги содржи основните придонеси, за социјално 
осигурување и придонесот за затоплување, па затоа 
збирната стопа определена за примена врз „бруто 
личниот доход се пресметува по следната формула: 

Збирната стопа на основните придонеси за социјално 
осигурување X 160 

100 — (стопите на основните придонеси за социјална, 
осигурување + стопата на придонесот за 

занос дување) 

Член б 
Во членот 8 став 1 точката 1 се менува п гласи: 
,Д) за лицата зашилени ка ј југословенски прет-

ставништва и организации во странство (член 12 
став 3 од Основниот закон за здравственото оси-
гурување) — личниот доход што тие лица би го 
имале на соодветно работно место во Југославија 
односно личниот доход што тие лица го т а л е на 
работното' место ва кое биле распоредени пред оде-
њето на работа во странство, пресметан за секоја 
к.алендарска година според движењето на просеч-
ниот личен доход во изминатата година во работа 
ната организација во која се во работен однос;". 

Во точката. 3 зборовите: „личниот доход односни 
паушалните4 основици според Одлуката1" се заме-
нуваат со зборовите: „основиците определени со 
Одлуката% а бројот: Ј29/65" се заменува со оројот: 
„2/67". 
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Ставот 2 се менува и гласи: 
„Основицата за пресмету,вана и плаќање на 

посебниот придонес за користење здравствена за-
штита во странство од страна на лицата наведени 
во ставот lv на овој члеѕи во смисла на Одлуката 
за височината на посебниот придонес за користење 
здравствена заштита во странство („Службен лист 
на СФРЈ",- бр. 2/67), ја сочинува основицата опре-
делена со Одлуката за дфидонесите за социјално 
осигурување и за пензиските основи на лицата за-
послеци во странство." 

ЧленД 
Членот 0 се менува и гласи; 
„Ако личните доходи"и другите примања исклу-

чително се пресадуваат и се исплатуваат во нето 
износи, придонесите за социјадно осигурување се 
пресметуваат и се плаќаат по стопите пресметани 
за примена врз нето личниот доход односно при-
мањето. Збирната стота на придонесите се пресме-
тува по следната формула: 

Збирот на стапите на ос-
Стопата на основниот новните придонеси за со-
придонес за тотално цијадно осигурување X 100 

осигурување врз нето^= -
личниот доход односно 100 - (збирот на стопите 
примањето на придонесите од лич-

ниот доход од работен 
однос + збирот на стапи-
те на придонесот за обра-
зование + збирот на сто-
т и ^ на основните придо-
неси за социјално осигу-
рување -f стопата на 
придонесот за заложу-
вање). ч 

Пример w пресметување на - збирната стопа на 
основните придонеси: ако е збирот на стопите на 
придонесот од личниот дохФд од работен однос и 
збирната стопа на придонесот за образование 12,90 
(сојузен придонес од личниот доход од работен од-
нос, придонес од личниот доход од работен однос на 
општествено-политичките заедници и придонес за 
образование), збирот на стопите на основните при-
донеси за социјално осигуруваше 19,00 (здравствено 
5,00, инвалидско и пензиско 10,00, додатак на деца 
3,00, сигурносна резерва 0,40, валоризациона резер-
ва 0,60) и стопата на придонесот за заложување 
0,50, пресметаната стопа ќе изнесува: 

19,00 X 100 
= 28,1) 

100 - (12,90 + 19,00 + 0,50) 
Според формулата од ставот 1 на овој член се 

пресметуваат сите стопи на придонесот, со тоа што 
во броителот на дропхата се става соодветна стопа 
за која се врши ,пресметуваше, додека именителот 
на дропката е секогаш како во дадената формула. 

Пример за пресметување на стопата на основ-
ниот придонес за здравствено осигурување: во слу-
чај да се истите стопи наведени во првиот пример, 
пресметаната стопа, ќе изнесува: 

5,00 X 100 
= 7,40 

' 100 — (12,90 + 19,00 + 0^0) 
Придонесот за социјално осигурување ќе се пре-

сметува според формулата од ставот 1 на овој член 
и коѓа во личниот доход не се содржани сите при-
донеси од личниот доход или тие се плаќаат по сто-
па пониска од стопата по која се пресметува и се 
плаќа придонесот за мнозинството работници за-
послени во работните организации. 

-Одредбите од q?r? 1 до 5 на овој член се приме-
нуваат и на ч пресметувањето на придонесот за со-
цијално осигурување кога наместо личниот доход 
придонесот се пресметува од постојаните основици, 
ад?о,со закон односно одлука или договор не е опре-
делен^ ,поинаку. 

Пресметувањето на ситата на додатниот при-
донес за здравствено осигурување од членот 79 став 
4 точ. 1 и 2 на Основниот закон, како и пресмету-
вањето на стопите на додатниот придонес за ин-
валидско осигурување од членот 112 точ. 1 и 3 на 
Основниот закон и додатниот придонес за инвалид-
ско и пензиско осигурување од членот 112 точка 2 
на Основниот закон, се врши на начинот предвидеа 
во ст. 1 и 2 на овој член. 

Пресметув,ањето на стопата на додатниот при-
донес з,а здравств,ено осигурување од членот 79 
став 1 точка 3 на Основниот закон се врши по 
следната формула4 

Стопати на додатниот при-
Супата на додатниот д о н V p U ^ T Ш ^ придонес за здравство. в турување х iuu 
но осигурување 
вето примање 

врз 100 — (збирот на стопите 
на придонесот од личниот 
доход од работен однос -f 
збирот на стопите на при-
донесот за образование + ' 
стоката на додатниов 
придонес за здравствено 
осигурување од членот 79 
став 1 точка 3 на Основ-

ниот закон) 
Пример за пресметување на стопата на додат-

ниот придонес за здравствено, осигурување: ако е 
збирот на стапите на придонесот од личниот доход 
од работен однос и збирот на стопите на придонесот 
за образование 12,90 (сојузен придонес од личниот 
доход од работен однос, придонес од личнит доход 
од работен однос на општествено-политичките за-
едници и придонес за Образование) и стопата на 
додатниот придонес за здравствено осигурување од 
членот 79 став 1 точка 3 на Основниот закон 1,20, 
пресметаната стопа ќе изнесува: 

1,20 X 100 

100 - (12,90 + 1,20) 
1,40." 

Член И 
Во членот 10 став 3 втората реченица се брише. 
Ставот 4 се менува и гласи: 
,,За лицата што вршат самостојна дејност, а кои 

се осигурени врз основа на закон или договор 
Уметници, адвокати, свештеници и други), придо-
несите се пресметуваат и се плаќаат по определе-
ните стопи од основиците утврдени со закон однос-
но договор." 

Член 9 
Во членот 13 по ставот 4 се додава нов став 5, 

кој гласи: в " 
„Додатниот придонес за здравствено осигурува-

ње од членот 79 став 1 точка 3 на Основниот закон, 
му припаѓа на фондот на здравственото осигурува-
ње на комуналната заедница на социјалното осигу-
рување хај која е осигурен работникот." 

Член 10 
Во членот 18 став 1 точ. 1 до 3 и забелешката^ 

сс менуваат и гласат: , 
,Д) Основниот придонес за со-

цијално осигурување (по стопа ) Дин. 
2) Додатниот придонес за здрав-

ствено , осигурување според членот 
79 став 1 точка 1 од Основниот за-
кон (по стопа' ) — — — — „ 

3) Додатниот придонес за инва-
лидско р пензиско осигурување 
според членот 112 точка 1 на Ос-
новниот закон (по стопа ) — „ 

Вкупно уплатено - „ 
Забелешка: 

Личните доходи што служеле 
како основица за пресметување на , 
придонесите од точ. 1 до 3 на овој 
став изнесуваат вкупно 
' Динари^ " 
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Во ставот 2 на крајот се додава нова реченица, 
која гласи: „Уплатницата треба да содржи подато-
ци за називот на придонесот, за височината на сто-
ката на придонесот, за височината на основицата за 
пресметувана, како и за височината на придонесат 
што се уплатува." 

Член 11 
Членот 20 се менува и гласи" 
„На личните доходи од работен однос остварени 

во 1906 година а исплатени во 1967 година придоне-
сите за социјално осигурување ќе се пресметуваат 
по стопите што важеле на 31 декември 1966 година. 

Од придонесите пресметани во смисла на ставот 
I на овој член, организациите (обврѓзници за уплата 
на придонесите) ќе задржат дел од придонесот за 
здравствено осигурување во височината утврдена со 
одлуките на комуналната заедница на социјалното 
осигурување донесени во смисла џа чл. 99. и 100 од 
Основниот закон, а гато важеле на 31 декември 1966 
година." ' 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денбт eat објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Ск. бр. 4 
20 февруари 1967 година 

Белград 

Собрание ма Југословенската заедница на социјал^ 
нога осигурувавме 

Претседател, 
Риста Мишковиќ, е. р. 

172. 
Врз осново на членот 38 од Основниот закон за 

организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65, 
57/65, 29/66 и 52/66) и членот 35 ст. 3 и 4 од Основ-
ниот закон за здравственото осигурување („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 22/62 и 53/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/65, 29/66 и 52/66), по претход-
но прибавената мислење од Сојузниот завод за 
здравствена заштита, Собранието на Југословен-
ската заедница на социјалното осигурување пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ, СТАНДАРДИТЕ ЗА МА-
ТЕРИЈАЛИ И ЗА РОКОВИТЕ ЗА ТРАЕЊЕ ЗА 
ПРОТЕТСКИТЕ И ОРТОТИЧКИТЕ СРЕДСТВА И 

САНИТАРНИ СПРАВИ 

Член 1 
Во Правилникот за индикациите, стандардите 

за материјали и за роковите за траење за протет-
екоте и ортотичките средства и санитарни справи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/66) во членот 1 зборовите: 
„на товар на фондот на здравственото осигурува-
ње" се бришат. 

Член, 2 
Во членот 4 став 4 втората реченица се брише 

Член 3 
Во членот 12 ставот 2 се брише. 

Член 4 
Во членот 13 ставот 2 се брише. " 

Член 5 
Во членот 26 став 1 на почетокот се додава о-

звака: J f y . 

Се додава ное став % кој гласи: 
„(2) На осигурено лице што уредно го одржува 

помагалото така што да го користи и по опреде-
лениот рок за траење може да му се признае по-
себна премија на начинот' и под условите што ,ќе 
ги утврди собранието на комуналната заедница ш 
социјалното осигурување." 

Член в 
Во членот 28 став 1 зборовите: „на товар на 

фондот за здравствено осигурување" се бришат. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'% k 

Ск. бр, 6 
20 февруари 1967 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедници 
на социјалното осигурување 

Претседател, 
Риста Михаиловиќ, е Џ. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдат е дека во текстот на Законот за измени 
и дополненија на Законот за задолжително осно-
вање имот и лица, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/67, се потера дна да долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА издадов И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАМ 

ИМОТ И ЛИЦА 

Во членот 17 став 1 во седмиот ред се брише за-
пирката по зборот: „предмети", а наместо зборовите: 
„инвентари и моторни возила" се ставаат зборовите: 
„и инвентар". , 

Од Законодавно-правната комисија на Сојузна-
та скупштина, Белград, 26 февруари 1967 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Основниот закон па 
осигурувањето и осигурителните организации, об-
јавен во „Службен лист на СФРЈ", бф. 7/67, се пот-
краднала долу наведената грешка, та се дава 

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

И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Во членот 16 се брише зборот: „самоуправни"; 
Од Законодавно-правната комисија на Сојуз-

ната скупштина, Белград, 28 февруари 1967 година. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

џ Врз основа на членот 45 од Основниот закон за 
внатрешните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/66), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА' 
НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За началник ма Службава ш државната без-
бедност во Сојузниот секретаријат за внатрешни 
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работ се назначува Саботков Борче, претседател 
на Собранието на општината Штип 

В. бр. % 
If февруари 1967 година ^ 

Белград. 

Сојузен извршам совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА БОСНА Н ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичке Републико 
Боеле и Херцеговине" во бројот 24 од 8 август 1966 
година објавува: 

Закон за искористување на земјоделското, зем-
јиште; 

Закон за службата на внатрешните работи, са-
моуправувањето и за средствата за работа на ор-
ганите на внатрешните работи; 

Закон за депонирање на средствата за креди-
тирање на изградбата на електроенергетски објек-
ти; 

Закон за санитарната инспекција; 
Закон за завршната сметка на Буџетот на СР 

БиХ за 1965 година; 
Завои за издвојување дополнителни средства 

за изградба на електроенергетски објекти; 
Закон за измена на Законот за гимназијата; 
Закев за измена на Законот за начинот на ко-

ристење на -следствата -ед посебната буџетска ре-
зерва; 

Закон за дополнение на Законот за дополни-
телните средства на општините и за средствата 
на околиите за 1966 година; 

' Закон за измени и дополненија на Законот за 
Буџетот на СР ВиХ за 1966 година; 

Одлука за задолжување на СР БиХ кај Ин-
вестиционата банка во Сараево заради купување 
и изградба на станови; 

Одлука за определување на банката ѓај која 
ќе се депонираат средствата. на СР БиХ; 

Одлука за изборот на претседател и судии на 
Републичкиот совет за прекршоци; 

Одлуки за именување член на Советот на Му-
зејот на литературата на БиХ; 

Одлука за именување членви на Советот на 
Уметничката галерија во Сараево; 

Одлука за именување членови на -Советот на 
Архивот на БиХ; 

Одлука за именување пленови на Советот на 
Народната библиотека на БиХ; 

Одлука за именување членови на Советот на 
Републичкиот завод за заштита на културните спо-
меници; 

Одлука за именување членови на Советот на 
Музејот на револуцијата на ВиХ; 

Одлука за именување членови на Советот на 
Земскиот музеј во Сараево; 

Одлука за потврда на Статутот на Републич-
киот фонд за унапредување на безбедноста на соо-
браќајот; 

Регистар на установите за стручно образова-
ние што можат да даваат општо признаен степен 
на стручно образование во учебната 19661/67 година; 

Одлука за распишување избори и за избор на 
половина членови не Собранието на Републичката 
заедница на социјалното осигурување т работни-
ците " 

Одлука за бројот на членовите што за Собра-
нието на Републичката заедница на социјалното 
осигурување на работниците Сараево ги избираат 
одделни собранија на комуналните заедници ни 
социјалното осигурување на работниците; 

Одлука за ризиците од задолжителното здрав-
ствено реосигурување и 'за височината на надо-
местокот за реосигурени случаи од' 1966 година; 

Тарифа на премиите за задолжително здрав-
ствено реосигурување; , , 

Финансиски план на приходите и расходите 
на Фондот на задолжителното здравствено реоси-
гурување за 1966 година. 

Во бројот 25 од 15 август 1966 година објавува: 
Општествен план на развојот на Босна и Хер-

цеговина од 1966 до 1970 година. 
Во бројот 26 од 29 август 1966 година објавува: 
Одлука за стручните испити на работниците 

во републичките органи на управата; 
Одлука за повластиците за превоз на ученици 

и студенти во 1966 година; 
Одлука за надоместоците на членовите на Ре-

публичката комисија за утврдување на пензискиот 
стаж. 

Во бројот 27 од 5 септември 1966 година об-
јавува: 

Упатство за начинот на користење повластици 
за превоз на ученици и студенти и за начинот на 
пресметување на надоместоците на сообраќајните 
стопански организации. 

Во бројот 28 од 16 септември 1968 година не об-
јавува прописи. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Републи-
ка Македонија во бројот 24 од 29 јули 1968 година 
објавува: 

Општествен план за развиток на Социјалистич-
ка Република Македонија од 1966 до 1970 година; 

Закон за измелување и дополнување на За-
конот за средствата на Социјалистичка Република 
Македонија за инвестиции во стопанството; 

Закон за Републичкиот фонд за кредитирање 
на побрзиот стопански развиток на недоволно раз-
виените краишта; 

Заков за издвојување на средства за Републич-
киот фонд за кредитирање на'побрзиот стопански 
развиток на недоволно развиените краишта; 

Закон за учество на Социјалистичка Републи-
ка Македонија во финансирањето на научно-ис-
тражувачка работа; 

Закон за учество на Социјалистичка Републи-
ка Македонија во финансирањето на рударските ис-
тражувања; 

Закон за учество на Социјалситичка Републи-
ка Македонија во кредитирањето на инвестициите 
во земјоделството; 1 

Закон за учество на Социјалистичка Републи-
ка Македонија во кредитирањето на изградбата на 
подробната канадска мрежа; 

Закон за учество на Социјалистичка Републи-
ка Македонија во финансирањето на модерниза-
цијата на патната мрежа; 

Закон за учество на СР Македонија во фи-
нансирањето на реконструкцијата и модернизаци-
јата на магистралните' пруги од мрежата на Же-
лезничкото транспортно претпријатие „Скопје'4, 

Закон за1 учество на Социјалистичка Републи-
ка Македонија во финансирањето на изградбата 
на пругата Гостивар—За јае-Кичево; 
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Закон за учество на Социј алистачка Републи-
ка Македонија во финансирањето на изградбата 
на делот од Јадранскиот пат на територијата на 
Републиката; 

Заков за учество на Социјалистичка Републи-
ка Македонија во инвестиционата изградба на 
Претпријатието рудници ^железарница „Скопје"; 

Заков за учество на Социјалистичка Републи-
ка Македонија во финансирањето на образова-
нието на стручните кадри во стопанството; 

Закон за издвојување средства за додатна ка-
мата. 

Во бројот 25 од 22 август 1966 година не обја-
вува: 

ЛВо бројот 26 од 2 септември 1966 година обја-
вува: 

Решение за определување установи и органи-
зации што делегираат претставници во Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за научно-истражу-
вачка работа; 

Решение за разрешување и именување на член 
на Советот на Историскиот музеј на Македонија; 

решение за престанување мандатот и за име-
нување членови на Управниот одбор на Републич-
ките средства на заедничките резерви; 

Решение за престанување мандатот и имену-
вање членови на Управниот одбор . на Републич-
киот фонд за научно-истражувачка работа; 
, - Решение за разрешување од должност на ди-

ректорот на Дирекцијата за мелиоративните сис-
теми до Социјалистичка Република Македонија. 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Ура д ни лист Социјалистичке Републике Сло-
веније" во бројот 22 од 7 јули 1966 година објавува: 

Заков за водите; 
Заков за ловството; 
Закон за заштита при работата; 
Закон за Завршната сметка за извршување на 

Буџетот на СР Словенија (Републичкиот буџет) за 
1965 година; 

Заков за идната етапна изградба на клиничкиот 
центар во Љубљана; 

Заклучок за изборот на член на Одборот за про-
света и култура на Републичкиот собор на Собра-
нието на СР Словенија; 

Заклучок за изборот на член на Одборот за про-
учување законски и други предлози на, Стопански-
от собор на Собранието на СР Словенија; 

Заклучок за определување на бројот и за избо-
рот на судии поротници на Окружниот суд во Ко-
пер: 

Заклучок за определување на бројот и за избор 
на судии поротници на Окружниот стопански суд во 
Љубљана; 

Заклучок за именување три члена во Инвести-
циониот совет за изградба на клиничкиот цента!!) во 
Љубљана; 

Наредба за ограничување товарниот сообраќај 
на патиштата од I и II ред во туристичката сезона 

Акти на Републичката изборна комисија, и тоа: 
Извештај за резултатот на изборите за пратени-

ци на Републичкиот собор на Собранието на СР Сло-
венија во 55 изборна единица Љубљана Бежи-
град П. 

Во бројот 23 од 14 јули 1966 година објавува: 
Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 

премиите за кравјо мл^ко во 1966 година; 
Решение за именување директор на Заводот на 

СР Словенија за цени; 
Решеше за именување двајца претставници на 

општествената заедница во Советот на Заводот за 
школство на СР Словенија; 

. Решение за именување двајца претставници на 
општествената заедница во Советот на Инстутот за 
историја на работничкото движење во Љубл^ана и 
за определување на организациите што делегираат 
по еден претставник на општествената заедница во 
советот на тој институт; 

Решение за именување двајца претставници на 
општествената заедница во Советот на Геолошкиот 
завод во Љубљана и за определување на организа-
циите што делегираат по еден претставник на оп-
штествената заедница во советот на тој завод; 

Решение за разрешување односно именување 
Претставници на општествената заедница во Науч-
ниот совет односно Советот на Текстилниот инсти-
тут во Марибор и за определување на организациите 
што делегираат По еден претставник на општестве-
ната заедница во советот на тој институт; 

Решение за разрешување претставник односно 
именување двајца претставници на општествената 
заедница во Советот на Водоградежната лаборато-
рија в^ Љубљана и за определување на организа-
циите што делегира^ по еден претставник на општо 
ствената заедница во советот на таа лабораторија. 

Во бројот 24 од 21 јули 1966 година објавува: 
Закон за дополнителните средства за финанси-

рање електроенергетските објекти во годините 1966 
до 1970; 

Закон за задолжително депонирање определени 
средства на претпријатијата за производство и пре-
неле на електрична енергија; 

Одлука за распишување дополнителни избори 
на пратеник за Републичкиот собор на Собранието 
на СР Словенија во 96 изборна единица Марибор-
-Центар V. 

Во бројот 25 од 28 јули 1966 година објавува: 
Одлука за ограничување запишувањето на слу-

шатели на Медицинскиот факултет во Љубљана; 
Одлука за укинување на одредбите за ограни-

чување на,, сечењето на тиса и домашен орев. 
Џ 

Во бројот 26 од 4 август 1966 година објавува: 
Општи акти на републичките самоуправни ор-

ганизации% 
Договор за спроведување пензиско и инвалид-

ско осигурување на самостојните занаетчии и само-
стојните угостители", 

Договор за спроведување социјално осигурува-
ње на уметниците; 

Договор за спроведување социјално осигурува-
ње на филмските уметници и филмските работници; 

Договор за спроведување социјално осигурува-
ње на адвокатите; 

Договор за спроведување социјално осигурување 
на католичките свештеници во СР Словенија; 

Договор за Спроведување социјално осигурува-
ње на свештениците од Еванѓеличкиот ^ениорат во 
СР Словенија; 

,Договор за спроведување социјално осигурување 
на спортистите; 

Договор за спроведување социјално осигурува-
ње на уличните носачи на багаж во Словенија; 

Договор за спроведување социјално осигурување 
на железничките носачи на багаж во Словенија; 

Одредби на републичките органи: 
Решеше за основање Комисија на Извршниот 

совет за решавање актуелни организациони и сис-
темски прашања во органите, за внатрешни рабо-
ти во СР Словенија и за именување претседател и 
членови на таа комисија; 

Решеше за разрешување и именување претсе-
дател на Комисијата на СР Словенија според чле-
нот 195 од Основниот закон за пензиското осигуру-
вање; 
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Наредба за заштита определени земјишта аа 
подрачјето на општина ГРадовљица и општина Је-
севице. - - -'' ^ 

Во бројот '27 од 1 септември 1166 година об-
јавува' 

Наредба за цената tea личната легитимација. 
Во бројот 28 од t септември 1966 година обја-

вува: 
Општи акта на републичките самоуправни ор-

ганизации, и тоа: 
Заклучок за определувањето на ризиците, ус-

ловите t и надоместоците, како и премината тари-
фа во задолжителното здравствено реосигурување; 

Заклучок за учеството што мораат да го плаќаат 
осигурените лица кон трошоците за издадените ле-
кови.' 

\ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

/,Службени гласник Социјалистичке Републико 
Србије" во бројот 26 од 2 јули 1966 година објавува: 

Уредба за овластување извршниот совет на 
автономна наврата за донесување идаи за одбра-
на од поплав^ за територијата на автономната по-
краина; 

Одлука за утврдување планот за одбрана од 
поплави и за мерките за неговото избришување; 

Додаток? Собраниски преглед. 
Во бројот 27 од 9 јули 1986 година објавува: 

за надлежноста на органите на автоном-
ните покраини за решавање во в.тор степен во пос-
тапката за експропријација; 

' Одлука за давање на потврда на Ре-
публичкиот фонд на водите; 

Одлука за давање на потврда на Статутот на Ре-
публичкиот фонд за образование; 

Одлука за одобрение на Програмата за работа 
На Републичкиот фонд за развој на стопански не-
развиените подрачје во 19Ѕ6 година; 

Одлука за давање потврда на Одлуката за из-
мени и дополненија на Статутот на Вишата ма-
шинска техничка школа вр Белград; 

Одлука за давање потврда на Одлуката за из-
мени и дополненија на Статутот на Вишата ма-
шинска техничка школа во Вши; 

Одлука за разрешување од должност на суди-
ја' на Врховниот суд на Србија; 

Одлука за давање ,гаранција на СР Србија за 
кредитот одобрен од Сојузниот фонд за научна 
работа — на Институтот за градежништво ири 
Градежниот, факултет - Белград; 

- Одлука за распределба, на девизните средства 
за нестоковни и стоковни плаќања во 1966 година; 

Одлука ва разрешување од должност на суди-
ја на Вишиот стогѕдесзш суд во Белград и за из-
бсф на судии поротници на овој суд; 

Правилник за условите што во поглед на кад-
рите и опремата треба да ги исполнуваат работните 
организации што ftp mat работи на ^заштита на 
растенијата; 

Одлука за распишување општи избори за ед-
на половина членови тка Собранието на Републич-
ката заедница на социјалното осигурување на ра-
ботниците — Белград; 

Одлука за највисокиот износ на пензискиот ос-
нов од кој може да се определи пензија; 

Додаток: Собравскш преглед. ^ 

Општествен п ланза 'развој на СР Србија во раз-
добјето од 1966—1970 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
формирање и користење дополнителни средства за 
заеднички резерви на стопанските организации; 

Закон за јавниот заем за изградба нахидрое-
нердетскиот и нловидбеннот систем Гердан; 

Закон за обезбедување дополнителни средства 
за финансирање на изградбата на електроенергет-
ски објжги од 1966 до 1970 година; 

Одлука за разрешување наименување претстав-
ници на општествената заедница за членови на со-
вети на установите; 

Одлука за разрешување и именување републич-
ки секретар и заменик републички секретар за 

"внатрешни работиѓ 
Одлука ш избор на судија на Вишиот стопан-

ски суд во белград; 
Одлука за овласутвање Републичкиот извршен 

совет за одобрување позајмици на општините од 
средствата формирани според членот 27 став 1 од 
Законот за буџетот на СР Србија за 1966 година; 

Одлука за именување директор на Радио-ДЈЖш-
тина; 
-. Одлука на Уставниот суд на Србија за утврду-
вање на несогласноста на Одлуката на Собранието 
на општина Младен овац за месниот самопридонес 
за подрачјето на општина МлаДеновац бр. 
03-2446/1-65 со одредбите од членот 86 и 89 од За-
конот за придонесите и депониите на граѓаните; 

Исправка 
на Законот за организацијава И тери-

торијалната надлежност на судовите од општа над-
лежност: 

Додаток: Собраниски преглед. 
Во бројот 20 од 28 јули 1966 година објавува: 
Уредба за приправничкиот стаж и за стручните 

испити на работниците во органите на управата; 
Одлука за користење на средствата остварени со 

цродажба на Билтенот на судската практика во 
1966 година што го издава Врховниот суд нтг Србија; 

Одлука за престанок со работа на општинските 
судови во Доњи Милановац, Јабуковац, Салаш и Пр-
виот п Вториот општински суд во Ниш: 

Одлука за почеток на работата на новооснова-
ните отпишат сурови во Баточина, Мајданпек и 
Ниш; 

Решевме за дополнение на Решението за опре-
делување на установите тато можат да вршат а1 

џџлиза на хемиските средства за заштита на рас-
тенијата; 

Упатство за условите и за начинот на испла-
тата на премија за кравјо млеко во 1966 година; 

Додаток: Собраниски преглед. 
Во бројот 30 од 30 јули 1966 година објавува: 
Правилник за водење евиденција за подато-

ците од интерес за Републиката во основното учи-
лиште; 

Упатат за пренесување работите од укинати-
те општински судови во Доњи Миланова^ Јабу-
ковац, Перлез, Салаш, Уљма, Првиот и Вториот 
општински суд во Ниш и за пренесување работите 
според изменетата територијална надлежност на 
судовите. 

Во бројот 31 од 6 август 1966 година објавува: 
Одлука за височината на надоместокот за 

здравствен преглед на објектите за производство 
саден материјал и растенија но внатрешниот про-
мет; 

Прилог: 
Собраниски преглед. 

Во бројот 32 од 13 август 1966 година објавува: 
Решение за назначување помошник: началник 

на Управа^ за персонал^ работи на Републич-
киот извршен совет; -' а 

Решевме за назначување потсекретар во Ре-
шфвтичвшж секретаријат за внатрешни работи. 

Во броевите од 2fr август и 34 ед 27 август 
WW година ме Објавува прописи. 
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Во бројот 35 од 3 септември 1966 година обја-
вува: : 

Решение за именување претседател1 и членови 
на Комисијата за спроведување Ревалоризација на 
основните средства и средствата за заедничка по-
трошувачка на работните организации; 

Решение за основање Општинско јавно обви-
нителство во Бујановац; 

Исправка на Законот за обезбедување допол-
нителни средства за финансирање изградбата на 
електроенергетски објекти од 1966 до 1970 година 

Во бројот 86 од 10 септември 1966 година не 
објавува прописи. 

НАРОДНИ НОВИНЕ ф 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјалистич-
ке Републике Хрватске во бројот 21 од 4 јуни 1966 
година објавува: 

Решение за давање согласност на Тарифата за 
наградите и надоместоците на трошоците за работа 
на адвокатите; 

Тарифа за наградите и надоместокот на трошо-
ците за работа на адвокатите; 

Во бројот 22 од 11 јуни 1966 година објавуваат: 
Закон за определување премија за кравјо млеко 

во 1966 година; 
Закон за измена на Законот за детските гра-

динки; 
Одлука за определување Стопанската банка во 

Загреб како деловна банка во чиј кредитен фонд 
се уплатуваат средствата од надоместокот за сто-
пански риболов во крајбрежното море на Југосла-
вија; 

Одлука за потврда на Завршната сметка на Ре-
публичкиот фонд за станбена изградба за 1965 го-
дина; 

Во бројот 23 од 18 јуни 1966 година објавуваат: 
Заклучоци и мерки во врска со стопанските дви-

жења во првите четири месеци на 1966 година; 
Решение за именување нови членови на Коми-

сијата на Извршниот совет за верски прашања; 
Наредба за привремена забрана на ловот на ри-

би на делот од реката Отуќа. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичке Републико 
Црне Горе" во бројот 10 од 4 јуни 1966 година об-
јавува: 

Препорака за понатамошниот развој на физич-
ката култура во СР Црна Гора. 

Во бројот 11 од 13 јуни 1966 година објавува: 
Деловник на Собранието на Републичката за-

едница на социјалното осигурување на земјодел-
ците Титоград. 

Во бројот 12 од 22 јуни 1966 година објавува: 
Препорака за понатамошниот развој на мес-

ните заедници; 
Одлука за основање Републички, завод за за-

ложување — Титоград: 
Одлука за утврдување височината на супата 

по која од средствата остварени со придонесот за 
запосдување на подрачјето на општинските заед-
ници се издвојува дел за "заеднички работи на за-
шијувањето на територијата на СР Црна Гора. 

Во бројот 13 од 7 јули 1966 година објавува: 
Заклучоци за актуелните проблеми на зашти-

тата црн работата во СР Црна Гора; 

Правилник за почетокот и завршетокот на нас-, 
тавата и за училишните одмори во основно учи-
лиште; 

Правилник за основањето и работата на под-
рачните одделенија со периодична настава во ос-
новно "училиште. . ' 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

158. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за ,височината на делот од амор-
тизацијата до кој работните организации 
можат да купуваат девизи за плаќање на^ 
опрема и резервни делови — — — — 261 

159. Одлука за престанок на важењето на Од-
луката за вршење работи на извоз и увоз 
на стоки во малограничниот стоковен 
промет — — - — — — — — — 261 

160. Правилник за измени на Правилникот за 
водење евиденции во областа на трудот 261 

161. Правилник за техничките мерки и за за-
штитата при работата при рударски под-
земни работи — — — — — — -% 263 

162. Наредба за начинот и постапката за ост-
варување на регресот според Одлуката за 
давање регрес при продажбата на веш- ^ 
тачки ѓубриња за потребите на земјоде'л- " 
ството и шумарството во 1967 година — 264 

163. Решение за определување на воените е-
- диници и установи што можат да купу-

ваат земјоделски производи од индивиду-
ални производители на пазари и надвор 
од пазари - — — — — — — — 265 

164. Решение за годишната програма за ко-
ристење на средствата од такси што се 

ч наплатени на странски друмски моторни 
возила — — — - . '— — — — — 265 

165. Список на новосоздадени сорти семе од 
земјоделски растенија — - — — — 265 

166. Список на средствата за заштита на до-
битокот за кои е издадена дозвола за пу-
штање во промет на територијата на Ју-
гославија — — — — — — - — 267 

167. Решение за спроведување анкета за оп-
товарувањето на работните организации 
со давање статистички извештаи — — 268 

168. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за регулирање на односите на де-
ловните банки со, Народната банка на Ју-
гославија по работите на краткорочно 
кредитирање и — — — — - ; — 269 

169. Одлука за височината на процентот за 
издвојување од вкупните средства на 
фондот на инвалидското и пензиското о- i  

сторување за помагање на закрепнува-
ње пензионери во 1967 година — — — 269 

170. Одлука за височината на придонесот што 
определени категории обврзници за упла-
та на придонесот можат да го v задржат 
како надоместок за обезбедување правата 
на осигурениците од своите средства - 269 

171. Правилник за измени и дополненија на 
" Правилникот за утврдувањето на основи-

ците и за начинот на пресметувањето и 
плаќањето на придонесите за социјалното 
осигурување — — — — — — — 270 

172. Правилник за измени и дополненија.на 
Правилникот за индикациите, стандарди-
те за материјали и за роковите за траење 
за протетските и ортотичките средства и 
санитарни справи — — — — — — 272 

Исправка на Законот за измени и дополне-
нија на Законот за задолжително осигу-
рување имот и лица — — — — — — 272 

Исправка на Основниот закон за осигурува-
њето и осигурителните организаци — — 272 
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