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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 ОСНОВНИОТ ЗАКОН 
ЗА СТОПАНСКОТО РАБОТЕЊЕ (СТОПАНИСУ-
ВАЊЕТО) СО СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ ВО ОП-

ШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Се прогласува Основниот закон за стопанското 
работење (стопанисувањето) со станбените згради 
во општествена сопственост, што го усвои Сојузна-
та скупштина на заедничката седница на Сојузниот 
собор и Стопанскиот собор од 24 јули 1965 година. 

П. Р. бр. 344 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Го заменува претседателот 

на Сојузната скупштина 
Потпретседател, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА СТОПАНСКОТО РАБОТЕЊЕ (СТОПАНИСУ-
ВАЊЕТО) СО СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ ВО ОП-

ШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

I. Уводни одредби 

Член 1 
Стопанското работење (стопанисувањето) со 

станбените згради во општествена сопственост оп-
фаќа особено користење и одржување на станбе-
ните згради и проширување на материјалната осно-
ва на станбеното стопанство заради унапредување 
на стандардот на станувањето. 

Член 2 
Во рамките на секоја организација за стопани-

сување со станбени згради во општествена соп-
ственост се формира фонд на станбените згради во 
кој се внесуваат станбените згради и другите сред-
ства определени со овој закон. 

Организацијата за стопанисување со станбени 
згради е должна да ја запази ненамалена вредноста 
на средствата на фондот на станбените згради. 

Член 3 
Станбените згради во општествена сопственост 

(во понатамошниот текст: станбените згради) ги 
управуваат, во рамките на правата и( должностите 
утврдени со овој закон, станарите и посебните ор-
ганизации за стопанисување со станбени згради. 

Во одлучувањето за употребата на средствата 
на фондот на станбените згради и за другите ра-
боти на стопанисување со станбените згради од 

заеднички интерес учествуваат и станарите во 
рамките на правата и должностите утврдени со 
овој закон. 

Член 4 „ 
Организацијата за стопанисување со станбени 

згради е должна да ги одржува станбените згради 
и становите во состојбата што и одговара на висо-
чината на станарината и на условите определени 
со прописи и со договор. 

Член 5 
За користењето на станови носителите на ста-

нарско право плаќаат станарина. 
Станарината" не ги опфаќа трошоците за те-

кушто одржување на станот. Овие трошоци непо-
средно ги поднесува носителот на станарското 
право. 

Член 6 
Општината го насочува и усогласува развито-

кот на станбеното' стопанство и обезбедува општи 
услови за остварување на правото на станарите во 
управувањето со станбените згради, работењето на 
организациите за стопанисување со станбените 
згради и унапредувањето на стандардот на стану-
вањето со проширување минимални технички и 
други нормативи за одржување на станбените згра-
ди и за преземање мерки заради усогласување на 
височините на станарините со стопанските дви-
жења. 

Член 7 
Ако на територија на општина постои незначи-

телен број станбени згради во општествена сопстве-
ност, републиката може да пропише стопанисува-
њето со такви станбени згради, што според одред-
бите од овој закон го вршат организациите за сто-
панисување Со станбени згради, да се организира 
на друг начин, а во согласност со начелата од овој 
закон. ' 

Член 8 
За организации за стопанисување со станбени 

згради, во смисла на овој закон, се сметаат прет-
пријатијата за стопанисување со станбени згради, 
единиците на работните организации за стопанису-
вање со станбени згради и единиците за стопани-
сување со станбени згради основани според одред-
бите од главата XVIII на Основниот закон за прет-
пријатијата. ^ 

Член 9 
За станбени згради, во смисла на овој закон 

се сметаат зградите -кои во целина или претежно се 
наменети за станување и ако се користат за таа 
цел, како и зградите што не се наменети за стану-
вање но со претежен дел се користат за таа цел. 

Одредбите од овој закон што се однесуваат на 
станбените згради се однесуваат и на становите во 
општествена сопственост. 

Одредбите од овој закон не се однесуваат на 
станбените згради во кои сите станови се во соп-
ственост на граѓани, здруженија на граѓани и гра-
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ѓански правни лица; како и на станбените згради и 
становите во општествена сопственост што служат 
за службени потреби. 

Член 10 
За станари, во смисла на овој закон, се сметаат 

носителите на станарско право. 
Член 11 

На станбените згради што служат за потребите 
на Југословенската народна армија се применуваат 
одредбите од овој закон, ако со посебен сојузен 
закон не е определено поинаку. 

Член 12 
Правото на давање станови на користење и 

станбените односи се регулираат со посебен сојузен 
закон. 

II. Права и должности на станарите во управува-
њето со станбени згради 

Член 13 
Станарите ги остваруваат правата во управува-

њето со станбената зграда непосредно или преку 
органите што самите ги избираат и што им се од-
говорни за работата. 

Член 14 
Станарите одлучуваат за текуштото одржување 

на станбената зграда, а особено: 1 

1) ја утврдуваат програмата за текушто одржу-
вање на станбената зграда; 

2) одлучуваат за користењето на средствата 
определени за текушто одржување на станбената 
зграда во согласност со утврдената програма и со 
договорените или пропишаните нормативи и со дру-
гите услови за текушто одржување на станбената 
зграда. 

Станарите можат вршењето на одделни работи 
од ставот 1 на овој член да и го доверат на орга-
низација за стопанисување со станбени згради. 

Член 15 
Организацијата за стопанисување со станбени 

згради, во рамките на средствата утврдени за те-
кушта одржување на станбената зграда, е должна 
да ГР! извршува заклучоците на станарите за ра-
сполагањето со средствата за текушто одржување 
на станбената зграда. ' 

Станарите можат спогодбено да одлучуваат 
надвор од износот на станарината да ги подмируваат 
трошоците за текушто одржување на станбената 
зграда кои не можат да се подмират во рамките 
на средствата од ставот 1 на овој член. 

Член 16 
Станарите учествуваат во донесувањето на про-

грамата за инвестиционо одржување на станбената 
зграда, како и во одлучувањето за други работи 
за инвестиционо одржување доколку одлучувањето 
за тие работи со договор со организацијата за сто-
панисување со станбени згради е утврдено како 
нивно право. 

III. Организација за стопанисување со станбени 
згради 

Член 17 
Претпријатие за стопанисување со станбени 

згради (во понатамошниот текст: станбено прет-
пријатие) може да основа општествено-политичка 
заедница, работна или друга организација. 

Станбено претпријатие можат заедно да осно-
ваат два или повеДе основачи. 

Член 18 
Со актот за основање станбено претпријатие се 

определува кои станбени згради се внесуваат во 
фондот на станбените згради. 

Основачот определува со посебен акт кои стан-
бени згради, што по основањето на станбеното прет-
пријатие ги изградил или со кој по друг основ се 

здобил, се внесуваат во фондот на станбените 
згради. 

Член 19 
Со внесувањето на, станбена зграда во фондот 

на станбените згради не се пренесува правото за 
давање на користење станови во таа станбена згра-
да, ако не е определено поинаку со договор. 

Член 20 
Со договорот склучен помеѓу основачот и стан-

беното претпријатие може да се предвиди да е дол-
жно станбеното претпријатие дц му ја врати на 
основачот станбената зграда што ја внесол осно-
вачот во фондот на станбените згради или осно-
вачот да има право да дава на користење станови 
во станбената зграда што ќе ја набави станбеното 
претпријатие од делот на станарината за амортиза-
ција на ^ станбената зграда што ја внесол основачот 
во фондот на станбените згради. ^ 

Член 21 
Односите помеѓу основачот и станбенот^прет-

пријатие што според овој закон и општите прописи 
за претпријатијата не се уредуваат со актот' за ' 
основање на станбеното претпријатие, се уредуваат 
со договор. 

Член 22 
Општествено-политичка ^заедница, работна или 

друга организација може, врз основа на договор, да 
внесе станбена зграда или парични средства во 
фондот на станбените згради на станбено претпри-
јатие што го основало друго општествено-правно 
лице. 

Пренесувачот на средствата од ставот 1 на овој 
член се здобива со правата и должностите што спо-
ред одредбите од овој закон ги има основачот на 
станбеното претпријатие. 

Со договорот од ставот 1 на овој член може да 
се предвиди пренесувачот на средствата да има 
право во роковите и на начинот утврден со договор 
да бара да му ги врати станбеното претпријатие 
тие средства или нивната вредност. 

Член 23 
Фондот на станбени згради го сочинуваат стан-

бените згради, деловните простории и паричните 
средства што ќе ги внесат во тој фонд основачите, 
други општествено-политички заедници или работ-
ни и други организации и станбеното претпријатие. 

Член 24 
Станбено претпријатие може, под условите опре-

делени со посебен сојузен закон, да продаде и за-
мени станбена зграда. 

Паричната вредност што ќе ја оствари станбено 
претпријатие со продажба на станбена зграда, како 
и станбената зграда што ќе ја добие станбено прет-
пријатие со замена, се внесуваат во фондот на стан-
бените згради. 

Станбено претпријатие може да продаде стан-
бена зграда и на кредит под условите кои за ку-
пувачот не можат да бидат поповолни од условите 
под кои се даваат кредити за купување или из-
градба на станови. 

За продажба или замена на станбена зграда е 
потребна согласност од основачот што ја внесол 
станбената зграда во фондот на станбените згради, 
ако е предвидена таква согласност со договор. 

Член 25 
На средствата на фондот на станбените згради 

се применуваат прописите што важат ^а основните 
средства на претпријатијата ако со овој или друг 
соЈЈгзен закон не е определено поинаку. 

Член 26 
Ако спрема станбено претпријатие е отворена 

постапка за редовна ликвидација или стечај, сред-
ствата на фондот на станбените згради што ги вне-
сле основачите не влегуваат во ликвидационата 
маса туку им се враќаат на основачите заедно со 
соодветниот дел од обврските настанати со работе-
њето со тие средства. 
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Член 27 
Станбено претпријатие може да купува и да 

изградува станбени згради, станови и деловни про-
стории и да врши други работи со кои се придоне-
сува на зголемувањето на обемот на станбената 
изградба и на мобилизацијата на дополнителните 
средства. 

Член 28 
Станбено претпријатие може да основа погони, 

сервиси и други единици. 

Член 29 
Станбеното претпријатие склучува со носители-

те на станарско право, на кои им е даден стан на 
користење, договори за користење на тие станови. 

Станбеното претпријатие склучува договор за 
закуп на деловни простории со закупувачите на 
кои на начинот пропишан со закон им се издадени 
во закуп ; деловни простории. 

Член 30 
Станбено претпријатие може, ако му го довери 

тоа станар врз основа на договор, да врши текушто 
одржување на станот. 

Станбено претпријатие може, ако му го довери 
тоа собирот на станарите врз основа на договор, 
да врши текушто одржување на станбената зграда. 

Член 31 
Станбеното претпријатие ја определува висо-

чината на станарината. 
Станарината за одделен стан се определува за-

висно од вредноста и квалитетот на станот и дру-
гите погодности што му ги дава станот на носите-
лот на станарското право. 

Општинското собрание или друг орган овластен 
со закон може да ги пропише највисоките износи 
на станарините за одделни категории станови во-
дејќи сметка за просечните трошоци на станбената 
изградба и на одржувањето на станбените згради, 
како и за условите за кредитирање на станбената 
изградба. 

Височината на станарината се определува во 
месечен износ. 

Член 32 
Со актот на општинското собрание за највисо-

ките износи на станарините можат да се пропишат 
и условите под кои станбеното претпријатие може 
слободно да ја договара височината на станарината. 

Член 33 
Станбеното претпријатие е одговорно за инве-

стиционото одржување на станбената зграда и ста-
новите, како и за текуштото одржување на заеднич-
ките делови и уреди во станбената зграда. 

Член 34 
Станбеното претпријатие води посебно за секоја 

станбена зграда евиденција за средствата за теку-
шта одржување на станбената зграда. 

Член 35 
Со статутот или со друг општ акт на станбено 

претпријатие поблиску се определува, а врз основа 
на прописите и нормативите што ги донесува оп-
штинското собрание, начинот на распределбата на 
средствата за инвестиционо и текушто одржување 
на станбените згради. 

Член 36 
Средствата за инвестиционо одржување на стан-

бените згради, што не ќе се потрошат во текот на 
годината, се користат во наредната година за из-
вршување на недовршените работи предвидени со 
програмата за инвестиционо одржување на станбе-
ните згради. 

Член 37 
Станбеното претпријатие може со согласност 

од основачот да ги утврди, зависно од резултатот 
на работата во работењето со средствата на фондот 
на станбените згради, основите и мерилата за опре-

делување на делот од средствата на тој фонд што 
се внесува во доходот на станбеното претпријатие. 

Член 38 
Станбеното претпријатие го управуваат, согла-

сно со општите прописи за претпријатијата, члено-
вите на работната заедница непосредно и преку 
своите органи на кои им доверуваат определени 
функции на управување. 

Член 39 
Во вршењето на работи од посебен општествен 

интерес учествуваат и претставници на станарите 
и на основачот. 

Претставниците на станарите и на основачот 
учествуваат особено во одлучувањето за: усвојува-
њето на планот за употреба на средствата на фон-
дот на станбените згради, усвојувањето на програ-
мата за инвестиционо одржување на станбените 
згради, основите и мерилата за определување делот 
на средствата на фондот на станбените згради што 
се внесува во доходот на станбеното претпријатие, 
одобрувањето на завршната сметка освен во делот 
со кој се врши распределба на доходот на станбе-
ното претпријатие, изградбата и купувањето на 
станбените згради од паричните' средства на фон-
дот на станбените згради, склучувањето на догово-
ри за кредит со банката на товар на средствата на 
фондот на станбените згради, условите за давање 
на користење станови во станбената зграда што ќе 
ја изгради или купи станбеното претпријатие од 
паричните средства на фондот на станбените згради, 
како и за продажбата на станбената зграда од тој 
фонд. 

Во вршењето на работите од ставот 1 на овој 
член претставниците на станарите и на основачот 
учествуваат заедно со членовите на работничкиот 
совет на станбеното претпријатие. 

Член 40 
Вкупниот приход на станбеното претпријатие го 

сочинуваат станарините, закупнините за деловни 
простории, наплатените износи за извршени услу-
ги, како и другите приходи што според општите 
прописи за претпријатијата го сочинуваат вкупниот 
приход. 

Средствата на амортизацијата на станбените 
згради како и делот на закупнината за деловните 
простории и за делот на станарината од членот 32 
на овој закон што ќе преостанат по подмирувањето 
на трошоците за инвестиционо и текушто одржу-
вање се внесуваат во фондот на станбените згради. 

Член 41 
Доходот на станбено претпријатие се утврдува 

и распоредува според општите прописи за утврду-
вањето и распределбата на доходот на претприја-
тијата. 

Член 42 
Средствата на резервниот фонд на станбено 

претпријатие се користат и за покривање на загу-
бите што ќе настанат во работењето со средствата 
на фондот на станбените згради. 

Член 43 
Станбеното претпријатие им поднесува најмал-

ку еднаш годишно извештај за својата работа на 
станарите и на основачот, како и на собранието на 
општината на чија територија е седиштето на стан-
беното претпријатие. 

Член 44 
Статутот на станбено претпријатие подлежи на 

согласност од собранието на општината на чија те-
риторија е седиштето на станбено претпријатие. 

Член 45 
Станарите и станбените претпријатија можат да 

ги изнесуваат меѓусебните спорови пред станоена 
арбитража заради посредување и одлучување во 
тие спорови. 
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Станбената арбитража ја сочинуваат по двајца 
претставници на станбеното претпријатие и стана-
рите, како и претседател што го именува општин-
ското собрание. 

Ако станарите или станбено претпријатие во 
иста работа не поведат постапка пред надлежниот 
општински суд во рок од 15 дена од денот на до-
ставувањето на одлуката од арбитражата, одлуката 
на арбитражата има својство на извршен наслов. 

Член 46 
На станбено претпријатие се применуваат оп-

штите прописи за претпријатијата, ако со овој закон 
и со републички закон донесен во согласност со 
овој закон не е определено поинаку. 

На единица за стопанисување со станбени згра-
ди се применуваат одредбите од овој закон што се 
однесуваат на станбените претпријатија, како и 
прописите за единиците на работните организации 
односно за единиците за вршење услуги на члено-
вите на работната заедница. 

IV. Преодни и завршни одредби 
Член 47 

Ако општествено-политичка заедница, работна 
или друга организација што изградила или по друг 
основ се здобила со станбени згради, не основа 
организација за стопанисување со станбени згради 
или не ги пренесе тие станбени згради во фондот 
на станбените згради од друга организација за сто-
панисување со станбени згради до 1 јануари 1966 
година, тие станбени згради се внесуваат во фондот 
на станбените згради на организацијата за стопа-
нисување со станбени згради што ја основала оп-
штината на ЧИЈа територија се наоѓаат тие. 

Член 48 
Правата и обврските на станбените згради по 

основот на инвестиционо одржување преминуваат 
на 1 јануари 1966 година врз организациите за сто-
панисување со станбени згради во чиј фонд на 
станбените згради се пренесуваат тие станбени 
згради. 

На организациите за стопанисување со станбени 
згради се пренесуваат на 1 јануари 1966 година и 
сите парични средства од фондот на станбените 
згради што се пренесуваат во фондот на станбените 
згради на тие организации. 

Општинското собрание ќе одлучи кој дел од 
пренесените средства од ставот 2 на овој член им 
останува на располагање на станарите за текушто 
одржување на станбените згради. 

Член 49 
Одредбите од овој закон за уеството на носите-

лите на станарско право во управувањето со стан-
бените згради и за станарината ќе се применуваат 
од 1 јануари 1966 година Со тој ден престануваат 
да важат одредбите од чл. 62 до 120 на Законот за 
станбените односи (Службен лист на ФНРЈ", бр. 
17/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65). 

Член 50 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист ,на СФРЈ". 

612. 

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 ИЗДВО-
ЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Се прогласува Законот за издвојување средства 
за станбена изградба, што го усвои Сојузната Скуп-

штина на заедничката седница на Сојузниот собор 
и Стопанскиот собор од 24 јули 1965 година. 

П.Р. бр. 341 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Го заменува ,претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНА 

ИЗГРАДБА 
Член 1 

Работните организации и други општествено-
правни лица, како и државните органи, се должни 
на вкупниот износ на средствата од кои плаќаат 
придонес од личниот доход од работен однос, да 
издвојуваат средства по- стопа од 4% во фондот за 
заедничка потрошувачка, со намена за станбена 
изградба. 

Заводите за социјално осигурување се должни 
на вкупниот износ на исплатените пензиски и ин-
валидски примања да издвојуваат средства по сто-
пата од ставот 1 на овој член во посебен фонд на 
републичката заедница на социјалното осигурување, 
со намена за нејзино учество во решавањето на 
станбените прашања на пензионерите и инвалидите. 

Државниот секретаријат за народна одбрана 
е должен на вкупниот износ на средствата од кои 
се плаќа придонес од личниот доход од работен 
однос да издвојува средства на посебна сметка по 
стопата од ставот 1 на овој член 

Член 2 
Средствата од членот 1 на овој Закон служат 

и за покривање на разликата во станарината (субвен-
ционирање) заклучно до 1969 година. 

Општинското собрание го утврдува процентот 
на средствата од членот 1 на овој закон кој се 
уплатува на посебна сметка КЅЈ Службата на опште-
ственото книговодство за покривање на разликата 
во станарината (субвенционирање). 

Републиките можат да пропишат највисок про-
цент на средствата од ставот 2 од овој член. 

Стопата по која работните организации и други 
општествено-правни лица како и државни органи 
издвојуваат средства според одредбите на ставот 1 
од овој член се утврдува за секоја година однапред. 

Член 3 
На организацијата за управување со станбените 

згради 6 припаѓа годишна субвенција која ќ одго-
вара на разликата помеѓу вкупниот износ на ста-
нарината и износот на станарината што го плаќаат 
носителите на станарско право, 

Годишната субвенција изнесува најмногу: 
1) во1966 година — 200% од износот на аморти-

зацијата што станбеното претпријатие ќе го оствари 
од станарината; 

2) во 1967 година - 150% од износот на аморти-
зацијата што станбеното претпријатие ќе го оствари 
од станарината; 

3) во 1968 година — 100% од износот на амор-
тизацијата што станбеното претпријатие ќе го 
оствари од станарината; 

4) во 1969 година — 50% од износот на аморти-
зацијата што станбеното претпријатие ќе го оствари 
од станарината. 

Субвенцијата се исплатува тримесечно врз осно-
ва на документирано барање на организацијата за 
управување со станбени згради. 

Член 4 
Поблиски прописи за пресметувањето и начинот 

на издвојување и исплатување на средствата од 
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членот 1 на овој закон донесува сојузниот секретар 
за финансии. 

Член 5 
Со денот на применувањето на овој закон пре-

стануваат да важат Законот за придонесот за стан-
бена изградба („Службен лист на ФНРЈ" бр. 9/61 и 
53/62 и „Службен лист на СФРЈ" бр. 52/63 и 8/65) и 
Одлуката за уплата на придонесот за станбена из-
градба во републичките фондови за станбена из-
градба и на посебна сметка на определен државен 
орган („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/59). 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

613. 
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 ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД 

ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ 
Се прогласува Законот за измена на Законот за 

сојузниот придонес од личниот доход на органите 
што го усвои Сојузната скупштина на заедничката 
седница на Сојузниот собор и Стопанскиот собор од 
24 јули 1965 година. 

П Р бр 331 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА 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), во членот 2 ставот 1 се заменува со два нови 
стаса, кои гласат: 

„Сојузен придонес од личниот доход од работен 
однос плаќаат обврзниците на тот придонес по стопа 
од 2 5% од основицата на придонесот. 

Сојузен придонес од личниот доход од земјодел-
ска дејност плаќаат обврзниците на то1 придонес 
по стопа од 2% од основицата на пп^онесот." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од I август 1965 година. 

614. 
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 РЕПУБЛИКИТЕ И 
ОПШТИНИТЕ МОЖАТ ДА ЈА УТВРДУВААТ ВИ-
СОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ 

ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС 

Се прогласува Законот за највисоката граница 
до која републиките и општините можат да ја утвр-

дуваат височината на придонесот од личниот доход 
од работен однос, што го усвои Сојузната скупштина 
на заедничката седница на Сојузниот собор и сто-
панскиот собор од 24 јули 1965 година. 

П.Р. бр 332 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател -на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р 

З А К О Н 
ЗА НАЈВИСОКАТА ГРАНИЦА ДО КОЈА РЕПУБ-
ЛИКИТЕ И ОПШТИНИТЕ МОЖАТ ДА ЈА УТВР-
ДУВААТ ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД 

ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС 

Член 1 
Републиките и општините можат да ги утврду-

ваат стопите на придонесот од личниот доход од 
работен однос најмногу до височина од 8% од осно-
вицата на тој придонес, сметајќи ги заедно стопите 
на републичкиот и општинскиот придонес од лични-
от доход од работен однос. 

Член 2 
По исклучок од членот 1 на овој закон, во пе-

риодот од 1 август 1965 година до 31 декември 1966 
година републиката и општините можат да ги 
утврдуваат стопите на придонесот од личниот доход 
од работен однос најмногу до височина од 10% од 
основицата на тој придонес, сметајќи ги заедно 
стопите на републичкиот и општинскиот придонес 
од личниот доход од работен однос. 

Разликата на придонесот од личниот доход од 
работен однос која ќе се оствари по стопата од 
ставот 1 на овој член и придонесот кој ќе се оствари 
по стопата од членот 1 на овој закон, се уплатува 
во корист на заедничките резерви на стопанските 
организации во републиката. 

Член 3 
Републиките и општините ќе ги утврдат до 30 

септември 1965 година стопите на републичкиот и 
општинскиот придонес од личниот доход од работен 
однос од чл. 1 и 2 на овој закон. 

До утврдувањето на стопите од ставот 1 на овој 
член, исплатителите на личниот доход од работен 
однос ќе пресметуваат и ќе уплатуваат придонес од 
личниот доход од работен однос во корист на репуб-
ликите и општините по вкупна стопа од 10% 

До утврдувањето на стопите од ставот 1 на овој 
член, остварениот придонес од ставот 2 на овој 
член се респределува на дел за заеднички резерви 
на стопанските организации во републиката по стопа 
од 2% и на дел за републиките и општините по 
стопа од 8%. 

Делот што П припаѓа на републиката и општи-
ната се респределува на републиката и општината 
по односите по кои е вршена распределба на ре-
публичкиот и општинскиот придонес пред влегува-
њето во сила на овој закон, ако со републички 
закон не е определено поинаку. 

Член 4 
При применувањето на одредбите на чл. 70 и 82 

од Основниот закон за придонесите и даноците на 
граѓаните („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64) се 
земаат предвид стопите на придонесот од личниот 
доход од работен однос што општествено-политич-
ките заедници ги пропишале пред влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се при-
менува од 1 август 1965 година. 
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615. 

Врз основа из 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 ПРИДОНЕ-
СОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

на Законот за придонесот од доходот на стопанските 
организации, што го усвои Сојузната скупштина на 
заедничката седница на Сојузниот собор и Стопан-
скиот собор од 24 јули 1965 година. 

П.Р. бр. 321 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Законот за придонесот од доходот на стопан-
ските 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 и 14/65) називот на законот се менува 
и гласи: „Закон за утврдување на вкупниот приход 
и доход на стопанските организации". 

Член 2 
Називот на главата I и чл. 1 до 5, 7, 8 и 10 се 

бришат. 
Член 3 

Називот и бројот на главата II се менува и 
гласи: „I. утврдување на вкупниот приход и 
доход". 

Член 4 
Називот и бројот на главата V се менува и гласи: 

„II Утврдување на доходот на стопанските органи-
зации што во својот состав имаат погони и други 
работни единици со самостојна пресметка". 

Член 5 
Во членот 30 ст. 2 до 4 се бришат. 

Член 6 
Називите на главите VI и VII и чл. 32 до 35 се 

бришат, а бројот на главата: „VIII" се заменува со 
бројот: „III", 

Член 7 
Во членот 36 точката 2 се брише. 
Досегашната точка 3 станува точка 2. 

Член 8 
Во членот 36а зборовите: „на придонесот од до-

ходот и другите придонеси што ги плаќаат стопан-
ските организации, како и од плаќање" се брише. 

Член 9 
Членот 39 се брише. 

Член 10 
Стопанските и други работни организации кои 

според Законот за придонесот од доход на сто-
панските организации и други сојузни прописи 
биле должни на остварениот доход да пресметуваат 

и да плаќаат придонес од доходот, не пресметуваат 
и не плаќаат придонес од доходот остварен од 1 
август 1965 година. 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: џ 
1) Одлуката, за нормите на придонесот од дохо-

дот на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/61, 44/61, 52/61, 30/62 и 53/62)) 

2) одредбите од Одлуката за определување на 
дејностите за кој стопанските организации плаќаат 
интерес на деловниот фонд по пониски норми и на 
дејностите за кои се ослободени од плаќањето на 
ТОЈ интерес и на придонесот од доход („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 25/63 што се однесуваат на пла-
ќање на придонесот од доходот; 

3) Одлуката за отстапување на републичките 
фондови за унапредување на издавачката дејност 
на придонесот од доходот на стопанските органи-
зации остварен од печатарската дејност („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 25/63), 

4) Одлуката за определување на земјоделските 
погони на шуМско-стопа,н ските организации и на 
шумско-стопанските погони на стопанските органи-
зации од други дејности, како погони со самостојно 
пресметувана на доходот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/61); 

5) Одлуката за расподелба на вкупниот приход 
на организациите за приредување на саеми и сто-
пански изложби („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/60 
и 13/61); 

6) Одлуката за примена на прописите донесени 
за Услужното занаетчиство врз услужните занает-
чиски сервиси и врз погоните на стопанските орга-
низации од други области на стапанството („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 30/61); 

7) точката 18 од Одлуката за пробното произ-
водство на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/57, и 45/58); 

8) членот 5 од Уредбата за посебните услови 
за расподелба на доходот на некои видови стопански 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/62). 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престануваат да важат и одредбите од други закони 
со кои е определено пресметување и плаќање при-
донес од доходот или отстапување на тој придонес. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се приме-
нува од 1 август 1965 година. 

616. 
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 ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВУ-
ВАЊЕТО НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОНДОВИТЕ ВО 

СТОПАНСТВОТО 
Се прогласува Законот за измена и дополнение 
Законот за установувањето на интересот на 

^ , ,,црвите во стопанството, што го усвои Сојузната 
скупштина на заедничката седница на Сојузниот 
собор и Стопанскиот собор од 24 јули 1965 година. 

П. Р. бр. 330 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. ,р. 
Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УСТАНОВУВАЊЕТО НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОН-

ДОВИТЕ 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) во членот 4 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„Со средствата на деловниот^ фонд се изедна-
чуваат, во поглед плаќањето на интересот на де-
ловниот фонд, и средствата распоредени според за-
вршната сметка за други намени, ако се користат 
за обртни средства." 

Член 2 
Во членот 7 ставот 1 се менува и гласи: 

„На средствата на деловниот фонд што служат 
за вршење комунална дејност, угостителска дејност, 
дејност на туристичко посредување и дејност на ус-
лужно занаетчиство, интересната стопа на деловниот 
фонд ја определува собранието на општината на 
чија територија е седиштето на стопанската орга-
низација." 

Во ставот 4 зборовите: „и се користи за креди-
тирање на инвестициите во комуналното стопан-
ство" се бришат. 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Интересот што стопанската организација го 

плаќа на средствата на деловниот фонд што слу-
жат за комунална дејност, откако ќе се внесат во 
кредитниот фонд на банката според ставот 4 од 
овој чле^, се користи за кредитирање на инвести-
циите во комуналното стопанство." 

Досегашниот став 5 станува став 6. 

Член 3 
Во членот 8 ставот 2 се брише. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од 1 август 1965 година. 

617. 
/ 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕ-
РЕСНИТЕ СТОПИ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАН-

СТВОТО 
Се прогласува Законот за интересните стопи 

на фондовите во селанството, што го усвои Со-
јузната скупштина на заедничката седница на Со-
јузниот собор и Стопанскиот собор од 24 јули 
1965 година. 

П. Р. бр. 336 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Го заменува претседателот 
на Сопузната скупштина 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ СТОПИ НА ФОНДОВИТЕ ВО 

СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Општата интересна стопа н а ' фондовите во 

стопанството изнесува 4% годишно, 

Член 2 
Интересот на деловниот фонд по стопа од 2% 

се плаќа на средствата на деловните фондови и!то 
служат за вршење на следните дејности: 

1) производство и пренесување на електрична 
енергија; 

2) производство на јаглен и производство на 
кокс; 

3) производство на производи на црната мета-
лургија; 

4) земјоделство, рибарство и водостопанство; 
5) сообраќај. 

Член 3 
Банките плаќаат интерес по стопа од 2,5% 

'годишно на делот од кредитниот фонд што е фор-
миран од средствата на општествените инвестици-
они фондови дадени во вид на кредит на работ-
ните организации и општествено-политичките 
заедници — до отплатувањето на кредитите дадени 
од тие средства. 

Интерес на фондовите во стопанството не пла-
ќаат банките на делот од својот кредитен фонд 
што е формиран од средствата на укинатите оп-
штествени инвестициони фондови, ако најмалку 
75% од тие средства се употребени до денот на 
влегувањето во сила на овој закон за кредитирање 
земјоделски организации — до отплатувањето на 
кредитите дадени од тие средства. 

Банките не плаќаат интерес на делот од кре-
дитниот фонд што ќе го, формираат од пренесените 
средства на фондовите за станбена изградба, како 
и од други средства што се внесени во кредитниот 
фонд со намена за станбена изградба. 

Член 4 
Претпријатијата што произведуваат за опреде-

лени воени потреби не плаќаат интерес на основ-
ните средства на деловниот фонд. што поететазт-
ваат производна резерва на Југословенската народ-
на армија. 

Член 5 
Претпријатијата не плаќаат интерес на фондо-

вите во стопанството на делот од деловниот фонд 
што ќе го вложат во кредитниот фонд на банката. 

Член 6 
Интерес на деловниот фонд не се плаќа на 

вредноста на оперативните брегови и лукобрани, 
суви и пловни докови, навози (за градба на бро-
дови), на вредноста на јавните патишта, на вред-
носта на земјишта, на вредноста на шумите, шум-
ските плантажи и шумски комуникации; на вред-
носта на изградените површини на аеродроми, ка-
ко и на вредноста на железнички пруги, тунели и 
галерии што сочинуваат основни средства на же-
лезнички транспортни претпријатија. 

Член 7 
По исклучок од одредбата на членот 1 од овој 

закон, интерес на деловниот фонд по стопа од 2% 
годишно се плаќа на средствата на деловните фон-
дови што служат за: 

1) производство на мелнички производи од 
жито; 

2) лекарска' дејност; 
3) преработка и конзервирање на овошје, зе-

ленчук, месо, риба и млеко како и колење добиток; 
4) складирање прехранбени производи во сило-

си, механизирани складови и ладилници, како и за 
сушење семенски стоки; 

5) издавачка и новинска дејност. 
Сојузниот секретар за финансии може, по ^по-

треба, да донесува прописи за примена на одредбите 
од овој член. 

Член 8 
На териториите на Социјалистичките републи-

ки Македонија и Црна Гора и Автономна Покраина 
Косово и Метохија се ослободуваат од обврската 
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за плаќање интерес на фондовите во стопанстото 
во 1965 и 1966' година средствата на кредитните 
ф-ондови на деловните банки што произлегуваат од 
укинатите општествени инвестициони фондови и 
од средствата на општествено-политичките заед-
ници наменети за кредитирање на инвестициите ЕО 
стопанството, што се пренесени во кредитните фон-
дови на тие банки. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Законот за интересната стопа на фондовите 

на стопанството за дејноста на стопанисување со 
шуми („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/64); 

2) членот 1 .од- Законот за ослободување од 
плаќање интерес на деловниот фонд за дејностите 
рибарство, водостопанство и стопанисување со шу-
ми и за ослободување од плаќање придонес од до-
ходот за дејноста стопанисување со шуми („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/64); 

3) Законот за ослободување од плаќање инте-
рес на фондовите во стопанството („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5^65); 

4) Одлуката за интересните норми на фондови-
те во стопанството („лужбен лист на ФНРЈ", бр. 
8/61, 26/61, 52/61, 30/61 и 53/62); 

5) одредбите од Одлуката за определување на 
дејностите за кои стопанските организации пла-
ќаат интерес на деловниот фонд по пониски норми 
и на дејностите за кои се ослободени од плаќањето 
на тој интерес и на придонесот од доходот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 25/63) што се однесуват на 
плаќање интерес на1 фондовите во стопанството; 

6) Одлуката за интересната норма на фондо-
вите во стопанството за дејноста производство на 
сол („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63), 

Со денот на влегувањето во сила на овој за-
кон престануваат да важат и сите други закони со 
кои, пред влегувањето во сила на овој заков, се 
определени пониски стопи од општата стопа или 

' е предвидено ослободувањето од, плаќање интерес 
на фондовите во стопанството. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се при-
менува од 1 август 1965 година. 

618. 

Врз основа на -членот 217 став 1 точка 1 од У-
ставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИ-
ЧКИ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-

4 . ДНИ 

Се прогласува Законот за формирање допол-
нителни средства за заеднички резерви на стопан-
ските организации, што го усвои Сојузната скуп-
штина на заедничката седница на Сојузниот собор 
и Стопанскиот собор од 24 јули 1965 година. 

П. Р. бр. 345 
24 јули 1965 година 

Белград 

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

Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТРА 
ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Републиките и општините што од 1 август 1965 

година до 31 декември 1966 година приходот од 
придонесот од личниот доход од работен однос го 
остваруваат по стопи поголеми од стопата што како 
најголема е определена во членот 1 од Законот за 
највисоката граница до која републиките и општи-
ните можат да ја утврдуваат височината на при-
донесот од личниот доход од работен однос, се дол-
жни од остварениот приход од тој придонес во ко-
рист на заедничките резерви на стопанските орга-
низации во републиката да го уплатат делот опре-
делен по- стопа која претставува разлика помеѓу 
стопата определена според членот 2 и најголемата 
стопа од членот 1 на тој закон (дополнителни сред-
ства). 

Член 2 
Со републички закон може да се пропише до-

полнителните средства во целина или делумно да 
се уплатуваат во заедничките резерви на стопан-
ските организации во определени општини. 

Член 3 
Дополнителните средства се водат одвоено во 

рамките на средствата на заедничките резерви на 
стопанските организации. 

Член 4 
Дополнителните средства ќе им се даваат во 

вид на кредити на работните организации кои по-
ради примена на мерките донесени за усогласува-
ње на цените дошле во особено сериозни тешкотии, 
за исплата на личните доходи. 

На работните организации на кои им се дадени 
кредитите од ставот 1 на овој член можат од до-
полнителните средства да им се дадат и кредити 
за трошоци за преквалификација на работници за 
работа во други дејности како и за реконструк-
ции на постојните капацитети заради зголемување 
производството и продуктивноста на трудот. 

Дополнителните средства наменети за давање 
кредити за инвестициони вложувања за рек-он-
струкции се внесуваат во кредитниот фонд на бан-
ката што ќе ја определи републиката односно оп-
шт,ината и се даваат на начинот "и под условите 
по^ кои се даваат и другите средства на кредитни-
от фонд на банката за соодветни инвестициони 
вложувања. 

Поблиски, услови за користење на дополнител-
ните средства во смисла на одредбите на овој член 
ќе пропишат републиките. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила" со денот на об1а-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се при-
менува од 1 август 1965 година. 

619. 

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

V Југославија, издавам 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛО-
БОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ИНТЕРЕС НА ДЕ-
ЛОВНИОТ ФОНД И ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ ЗА 
ДЕЈНОСТИТЕ КОЛЕЊЕ ДОБИТОК И ЖИВИНА 

И ПРИГОТВУВАЊЕ СВЕЖО МЕСО ЗА 
ПРОДАЖБА 

Се прогласува Законот за ослободување од 'пла-
ќање интерес на деловниот фонд и придонес од 
доходот за дејностите колење добиток и живина и 
приготвување свежо месо за продажба, што го усвои 
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Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од 23 јули 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 23 јули 1965 година. 

П. Р. бр. 352 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. -р. -
Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р 

З А К О Н 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ИНТЕРЕС 
НА ДЕЛОВНИОТ ФОНД И ПРИДОНЕС ОД ДОХО-
ДОТ ЗА ДЕЈНОСТИТЕ КОЛЕЊЕ ДОБИТОК И 
ЖИВИНА И ПРИГОТВУВАЊЕ СВЕЖО МЕСО ЗА 

ПРОДАЖБА 

Член 1 
Работните организации не плаќаат интерес на де-

ловниот фонд на средствата од деловниот фонд што 
служат за дејностите колење добиток и живина и 
приготвување свежо месо и живина за продажба, 
ниту плаќаат придонес од доходот остварен со врше-
ње на тие дејности. 

Член 2 
Ослободување од плаќање на обврските според 

членот 1 од овој закон се врши од 1 јануари 1961 
година^ до 31 јули 1965 година. 

Работните организации што во периодот од ста-
вот 1 на овој член се занимавале со вршење дејно-
сти колење добиток и живина, приготвување свежо 
месо "и живина Јза продажба и преработка и конзер-
вирање месо, и тоа со вршење на една од тие деј-
ности или со вршење на тие дејности, не плаќаат 
за времето на работењето во тој период интерес на 
деловниот фонд на средствата на деловниот фонд 
што служат за вршење на тие дејности ниту придо-

н е с од доходот о,стварен со вршење на овие дејности. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

620. 

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 ОТСТА-
ПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ ДЕЛ ОД ПРИХОДОТ 
ОД СОЈУЗЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ 

НА МАЛО 

Се прогласува Законот за отстапување на репу-
бликите дел од приходот од сојузен данок на промет 
на стоки на мало, што го усвои Сојузната скуп-
штина на заедничката седница на Сојузниот собор 
и Стопанскиот собор од 24 јули 1965 година. 

П. Р. бр. 327 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на - Републиката, 

Јосип-Броз Тито, с. р. 
Го заменува претседателот 

на Сојузната скупштина 
Потпретседател, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ ДЕЛ ОД 
ПРИХОДОТ ОД СОЈУЗЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА СТОКИ НА МАЛО 

Член 1 
Од сојузниот данок на пролет на стоки на мало 

што ќе се оствари на територијата на републиката, 
на републиката и се отстапуваат 20%. 

Член 2 
Како остварен сојузен данок на промет на стоки 

на мало територијата на републиката се смета сојуз-
ниот данок на промет на стоки на мало пресметан 
на промет извршен на територијата на републиката, 
без оглед на местото каде што се врши пресметува-
њето и уплатувањето на тој данок. 

Член 3 
Сојузниот данок на промет на стоки на мало 

што се пресметува и се плаќа при увоз на стоки не 
се смета како данок остварен на територијата на 
републиката. 

Член 4 
Начинот за уплатување, водење евиденција и 

распределба на сојузниот данок на промет на стоки 
на мало од делот на тој данок што им се отстапува 
на - републиките ќе го пропише сојузниот секретар 
за финансии, во согласност со сојузниот секретар за 
индустрија и трговија. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се приме-
нува од 1 август 1965 година. 

621. 

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 ДЕВИЗНОТО 

РАБОТЕЊЕ И ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 
СО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за девизното работење и платниот промет 
со странство, што го усвои Сојузната скупштина на 
заедничката сед,ница на Сојузниот собор и Стопан-
скиот собор од 24 јули 1965 година. 

ПГР. бр. 340 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ^ЗА 
ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за девизното работење и за платниот 

промет со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65) во членот 2 зборот: „пресметковен" се брише. 
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Член 2 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Единствениот курс се утврдува со закон". 

Член 3 
По членот 49 се додава нов член 49а, кој гласи: 
„Плаќањето на опремата што се увезува, наме-

нета за заштита при работата, стопанските органи-
зации го вршат слободно, со издавање на овласте-
ната банка налози за плаќање. 

Сојузниот секретар за финансии, во спогодба 
со сојузниот секретар за труд, со сојузниот секретар 
за индустрија и трговија и со сојузниот секретар 
за надворешна трговија, ќе го пропише начинот и 
постапката за остварување на правото од овој член." 

Член 4 
По членот 56 се додава нов член 56а, кој гласи: 
„Стопанските организации чии стоки се извезу-

ваат а кои со овластената банка ќе склучат на 
подолг рок договори за продажба на девизи можат 
врз основа на спогодба со банката да имаат сопстве-
ни девизни сметки. 

На девизните сметки од ставот 1 на овој член 
можат да се држат и девизите што извозниците ќе 
ги остварат според членот 55 од овој закон. 

Средствата од девизните сметки стопанските 
организации можат да ги користат за потребите на 
својата редовна дејност, согласно со одредбите од 
овој закон. 

Поблиски прописи за водењето на девизни смет-
ки и за начинот на употребата на средствата на 
тие сметки донесува сојузниот секретар за финан-
сии, во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија." 

Член 5 
Членот 60 се менува и гласи' 
„Стопанските организации односно нивните 

здруженија и деловните заедници што вршат услуги 
од членот 59 на овој закон можат со делот на деви-
зите што ќе ги остварат да располагаат за покри-
вање на своите трошоци на работењето, за набавка 
на резервни делови и за исплата на личните доходи 
во странство што се подмируваат од девизните 
средства. 

Делот на девизите од ставот 1 на овој член се 
утврдува со договор помеѓу организациите, здруже-
нијата и деловните заедници од една страна и 
овластената банка од друга страна, и тоа во процент 
од приливот на девизите што ќе ги остварат тие 
организации, водејќи при тоа сметка за сразмерата 
помеѓу постојните трошоци и издатоците од ставот 1 
на овој член и остварениот девизен приход. 

Одредбите од членот 56а на овој закон важат и 
за организациите од ставот 1 на овој член. 

Поблиски прописи за примена на одредбите од 
ОВОЈ член донесува сојузниот секретар за финансии, 
во спогодба со сојузниот секретар за сообраќај и 
врски и со сојузниот секретар за надворешна 
трговија." 

Член ^ 
Во членот 97 ст. 1, 2, 3 и 5 се бришат. 
Досегашниот став 4 станува став 1. 
По новиот став 1 се додаваат два нови става, 

кои гласат: 
„Решението за височината на ослободувањето 

од ставот 1 на овој чле,н го донесува Сојузниот из-
вршен совет. 

Предлогот за височината на ослободувањето од 
ставот 1 на овој член го поднесува сојузниот секре-
тар за надворешна трговија во спогодба со сојузниот 
секретар за финансии и со сојузниот секретар за 
индустрија и трговија." 

Член 7 
По членот 97 се додава нов член 97а, кој гласи: 
„Народната б-анка на Југославија може, спрема 

одделни земји и подрачја каде постојат посебни 

услови на размената, согласно со важечките тргов-
ски платни спогодби и дадените насоки да определи 
посебен начин и услови за пресметување во надво-
решнотрговската размена со тие земји односно 
подрачја. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се при-
менува од 1 август 1965 година. 

622. 

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 УПОТРЕ-
БА НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ИНВЕСТИ-

ТОРИТЕ ВО 1964 И 1965 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за употреба на издвоени-
те средства на инвеститорите во 1964 и 1965 година, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 23 јули 1965 годрша и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 23 јули 1965 година. 

П. Р. бр. 326 
24 јули 1965 година 

Белград 

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

Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

ч 

З А К О Н 
ЗА УПОТРЕБА НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА НА 

ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО 1964 И 1965 ГОДИНА 

Член 1 
/ 

Средствата што корисниците на општествен 
имот како даватели на кредити и инвеститори гќ 
издвоиле на посебни сметки кај Службата на оп-
штественото книговодство во смисла на Законот за 
стопанско-планските мерки во 1964 и 1965 година, 
задолжително се орочуваат ка ј Југословенската 
инвестициона банка. 

Југословенската инвестициона банка ќе им ги 
ослободи овие средства на корисниците од ставот 
1 на овој член во еднакви износи во рок од пет 
години, почнувајќи од 1 јануари 1967 година. 

На средствата орочени во смисла на ставот 1 
од овој член Југословенската инвестициона банка 
ќе пресметува интерес по стопа од 4% годишно, 
сметајќи од 1 јануари 1966 година. 

Член 2 
Од средствата од членот 1 на овој закон Југо-

словенската инвестициона банка ќе им дава креди-
ти на републичките и покраинските банки заради 
кредитирање на инвеститорите од подрачја опреде-
лени со Законот за републиките и покраините чиј 
стопански развој ќе се кредитира од средствата на 
фондот на федерацијата за кредитирање на стопан-
скиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и краишта („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/65) за покривање на трошоците на инвестици-
оната изградба над трошоците предвидени во инве-
стиционата програма. 
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' Кредитите од ставот 1 на овој член се даваат 
во рамките на рокот од членот 1 став 2 на овој 
закон, а со интерес по стопа од 4,5% годишно. 

Кредитите од ставот 1 на овој член ќе се даваат 
само за инвестиции во чие кредитирање учествува 
Југословенската инвестициона банка со средствата 
на. своите кредитни фондови односно со средствата 
што и ги обезбедува федерацијата, и тоа за след-
ните објекти: 

1) хидроелектрани: 
2) Железарница Скопје: 
3) железничка пруга Сараево — Плоче; 
4) Јадрански пат — приморски дел на терито-

ријата на Социјалистичка Република Црна Гора, 
како и континентален дел на територијата на Авто-
номна Покраина Косово и Метохија; 

5) Комбинат за преработка и експлоатација на 
косовскиот лигнит „Обилиќ". 

Член 3 
Кредитите од членот 2 на овој закон Југосло-

венската инвестициона банка ќе им ги дава на ре-
публичките и покраинските банки, под услов тие 
банки да учествуваат со свои средства во кредити-
рањето на инвестициите од тој член најмалку 
со 40%.̂  

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од 1 август 1965 година. 

623. 

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 ВОЕНИТЕ 

ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за воените инвалиди од војните, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 24 јули 1965 година и на седницата 
на СоциЈално-здравствениот собор од 24 јули 1965 
година. 

П, Р. бр 322 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина, 

Потпретседател 
Мијалко Тодоровиќ, с. р, 

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

ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за воените инвалиди од војните 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/63 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр 42/64 и 16/65) во членот 14 став 
2 во табелата досегашните месечни износи на инва-
лиднините се заменуваат со нови износи, кои гласат: 

„51,700 
36 900 
28.300 
20 900 
14.800 
9 200 
6.200", 

1 Во ставот 3 во табелата досегашните годишни 
износи на инвалиднините се заменуваат со нови 
износи, кои гласат: 

„36.000 
27.000 
18.000", 

Член 2 
Во членот 22 став 1 износот: „25.000" се заменува 

со износот: „33.800". 
Член 3 

Во членот 24 став 1 износот: „15.000" се заменува 
со износот: „18.500". 

Член 4 
Во членот 26г став 4 износот: „5.000" се заменува 

со износот: „8.000". 

Член 5 
Во членот 65 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„(4) Во инвалидски работи според овој закон во 

управните спорови е допуштена жалба против пре-
суда на врховниот суд на републиката до Врхов-
ниот суд на Југославија." 

Член 6 
На уживателите на инвалидски додаток, посебен 

инвалидски дотаток и материјално обезбедување за 
време на професионалната рехабилитација на кои 
додатокот односно материјалното обезбедување им 
е признаено и нивната височина определена со За-
конот за воените инвалиди од војните, им се зго-
лемува додатокот односно материјалното обезбеду-
вањето, и тоа: 

1) за 35% — на уживателите чие домаќинство 
нема приход од земјоделство; 

2) за 15% — на уживателите чие домаќинство 
има приход од земјоделство. 

Од ова зголемување се исклучува износот од 
членот 26г став 4 на Законот за воените инвалиди 
од војните. 

Износите на зголемените примања според овој 
член се заокружуваат на тој начин, што износите 
над цели стотини што се помали од 50 динари не 
се земаат предвид, а износите од 50 или повеќе 
динари се земаат како 100 динари. 

Член 7 
На уживателите на постојан инвалидски дода-

ток признаен и определен според членот 26з од 
Законот за воените инвалиди од војните и пропи-
сите донесени врз основа на тој закон им се зго-
лемува постојаниот додаток во износ кој е потре-
бен на уживателите да им се обезбеди во трансфер 
износот на инвалидските примања кој за односната 
категорија корисници е исплатуван до 1 август 1965 
година. 

Член 8 
Зголемувањето на личните доходи и пензиите 

настанато на 1 август 1965 година во склопот на 
општите стопански мерки со цел за усогласување 
на овие примања со настанотото зголемување на 
животните трошоци, нема да се зема предвид при 
оценување на правата на инвалидски додаток, по-
себен 'инвалидски додаток и материјално обезбе-
дување. 

Член 9 
Пресметувањето на досегашните инвалиднини 

на личните инвалиди, додаток за нега и помош од 
друго лице и ортопедски додаток на износи опреде-
лени со овој закон, ка,ко и определувањето на зго-
лемените износи на инвалидскиот додаток, посебниот 
инвалидски додаток и материјалното обезбедување, 
ќе го извршат надлежните општински органи на 
управата по службена должност и без донесување 
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решение, кое ќе се издава само по барање на 
странката, 

Височината на постојаниот инвалидски додаток 
согласно со членот 7 од овој закон ќе ја определи 
Сојузниот секретаријат за здравство и социјална 
политика. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од 1 август 1965 година. 

624. 

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 БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
боречкиот додаток, што го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 24 јуни 
и на седницата на Социјално-здравствениот собор 
од 24 јули 1965 година. 

П. Р. бр. 351 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА БОРЕЧКИОТ 

ДОДАТОК 

Член 1 
Во Законот за боречкиот додаток („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 52/64) во членот 12 износот: 
„40.000" се заменува со износот: „49.200". 

Член 2 
Зголемувањето на боречкиот додаток според 

овој закон ќе го извршат исплатителите на лични-
от доход на запослените борци односно надлежни-
те општински органи на управата определени со 
Законот за боречкиот додаток. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на обавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 август 1965 година. 

625. 

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 ЗГОЛЕМУ-
ВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА ОД 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И НА ДОДАТО-

КОТ НА ДЕЦА 

Се прогласува Законот за зголемување на пен-
зиите и другите примања од социјалното осигурува-
ње и на додатокот на деца; што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор до 24 

јули 1965 година и на седницата на Социјално-здрав-
ствениот собор од 24 јули 1965 година. 

П. Р. бр. 354 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ 
ПРИМАЊА ОД СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

И НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА 

Член 1 
По исклучок од роковите предвидени во членот 

97 од Основниот закон за пензиското ос,игурување и 
од одредбата на членот 100 на тој закон, а поради 
порастот на животните трошоци КОЈ настанува како 
последица на новите стопански мерки, сите видови 
пензии се зголемуваат во општ просек за 23%. 

Зголемувањето на пензиите, во смисла на ставот 
1 од овој член ќе го извршат републичките заедници 
на социјалното осигурување на начинот што ќе го 
определат нивните собранија. 

Износите на пензиите зголемени врз основа на 
ОВОЈ закон припаѓаат од 1 август 1965 година. 

Член 2 
На осигурениците што на 1 август 1965 година 

се затекнале како уживатели на надоместок на лич-
ниот доход според одредбите од Основниот закон за 
здравственото осигурување, а тој надоместок им при-
паѓа за период подолг од 30 дена, надоместокот што 
им припаѓа од тој ден ќе им се определи од досега-
шниот месечен основ за надоместок зголемен за 
онолку проценти колку што во просек ќе пораснат 
номиналните лични доходи во работната организа-
ција на чија работна заедница и припаѓа осигурени-
кот, но најмногу за 22%. 

Зголемувањето според ставот 1 на овој член ќе 
го остварат осигурениците од 1 септември 1965 годи-
на, по истекот на секој календарски месец заклучно 
со декември таа година, спрема порастот на личниот 
доход во работната организација за изминатиот пе-
риод од 1 август 1965 година. 

На осигурениците на кои спреченоста за работа 
ќе им настапи по 1 август до 31 декември 1965 годи-
на, а на кои во основот за надоместок на личниот 
доход им влегуваат примањата остварени пред тој 
ден, тие примања ќе им се пресметаат на соодветен 
поголем износ во обемот и на начинот како што е 
тоа предвидено во ст. 1 и 2 од овој член. 

Член 3 
Примањата од инвалидското осигурување што 

според одредбите на Основниот закон за инвалид-
ското осигурување се определуваат од истиот основ 
од кој се определува и надоместокот на личниот до-
ход во здравственото осигурување, ќе се определат 
од 1 август 1965 година од досегашниот основ наго-
лемен за 22%. 

Член 4 
На корисниците на додатокот на деца што имаат 

право на додаток во полн износ (I цензусн,а група) 
ќе им се исплатува од 1 август 1965 година, покрај 
износот на додатокот што им припаѓа според важе-
чките прописи за додатокот на деца, и зголемување 
во износ од 1.200 динари месечно за секое дете за 
кое се исплатува тој додаток. 
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Член 5 
На работниците на кои работниот однос им пре-

станал на 31 јули 1965 година, кои имаат право на 
паричен надоместок според Основниот закон за орга-
низацијата и финансирањето на запослувањето, на-
доместокот што им припаѓа ќе им се зголеми од 1 
август 1965 година за 22%. 

Член б 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

626. 

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 ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИСОКАТА ГРАНИЦА ДО 
КОЈА МОЖАТ ДА СЕ ОПРЕДЕЛАТ СТОПИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ И ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕД-
СТВАТА НА ФОНДОВИТЕ НА СОЦИЈАЛНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ ВО 1965 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
највисоката граница до која можат да се опреде-
лат стопите на придонесите и за користењето на 
средствата на фондовите на социјалното осигуру-
вање во 1965 година, што го усвои Сојузната скуп-
штина на заедничката седница на Сојузниот собор 
и Социјално-здравствениот собор од 24 јули 1965 
година. 

П. Р. бр. 323 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИСОКАТА 
ГРАНИЦА ДО КОЈА МОЖАТ ДА СЕ ОПРЕДЕЛАТ 
СТОПИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ И ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО 1965 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за највисоката граница до која мо-

жат да се определат стопите на придонесите" и за 
користењето на средствата на фондовите наѓ соци-
јалното осигурување во 1965 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 19/65) во членот 1 ставот 1 се менува 
и гласи: 

„Највисоката граница до која можат да се оп-
ределат стопите на основните придонеси за сите 
гранки на социјалното осигурување, заедно со сто-
пата на придонесот за додаток на деца, изнесува за 
периодот од 1 август до 31 декември 1965 година 
20,5%, пресметано на бруто износот на личните до-
ходи на работниците." 

Член 2 
Новите стопи на придонесите определени врз 

основа на ОВОЈ закон ќе се применуваат од 1 август 
1965 година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

627. 

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 МЕРИЛА-
ТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА 
АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈА НА ШУ-

МИ И ЗА НЕЈЗИНАТА НАМЕНА 

Се прогласува Законот за мерилата за пресме-
тување и утврдување на амортизацијата за реге-
нерација на шуми и за нејзината намена, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 24 јули 1965 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 24 јули 1965 година. 

П. Р. бр. 333 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА МЕРИЛАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УТВРДУ-
ВАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА РЕГЕНЕРАЦИ-

ЈА НА ШУМИ И ЗА НЕЈЗИНАТА НАМЕНА 

Член 1 
Во работните организации што стопанисуваат 

со шуми трошоците на регенерацијата на шумите 
се покриваат од средствата на амортизацијата за 
регенерацијата на шуми. 

Член 2 
Средствата на амортизацијата за регенерација 

на шуми се формираат според количината на про-
дадено дрво. 

Амортизацијата по единица количина прода-
дено дрво изнесува: 

1) за готови производи — најмалку 500 динари; 
2) за дрво на пењ - најмалку 450 динари. 

Член 3 
Височината на амортизацијата по единица ко-

личина продадено дрво ја определува највисокиот 
орган на управувањето на работната организација 
која стопанисува со шуми. 

Член 4 
Амортизацијата за реѓенерацијата на шуми се 

уплатува од наплатените износи за продадено дрво. 

Член 5 
Средствата на амортизацијата за регенераци-

јата на шуми се користат: 
1) за одружување и обнова на шуми, и тоа нај-

малку во износ од 300 динари за секоја единица 
продадено дрво; 

2) за инвестиции за техничко и друго унапре-
дување на шумското производство, вклучувајќи 
ги тука и шумско-културните работи на регене-
рација на шуми што не се опфатени со одредбата 
под 1 на овој став. 

Употребата на средствата на амортизацијата 
за регенерација на шуми се врши врз основа на 
планот за одржување и обнова на шуми и планот 
за инвестиции за унапредување на шумското про-
изводство, што ги утврдува органот на управување-
то на работната организација во почетокот на го-
дината. 

Средствата на амортизацијата за регенерација-
та на шуми непотрошени до крајот на годината се 
пренесуваат во наредната година за истата намена. 
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Член 6 
Средствата на амортизацијата за регенераци-

ја на шуми можат да се користат од денот на упла-
тата. 

Член 7 
Поблиски прописи за начинот на пресметување 

и уплатување на амортизацијата за регенерација на 
шуми донесува, по потреба, сојузниот секретар за 
финансии, во спогодба со сојузниот секретар за 
земјоделство и шумарство. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Одлуката за мерилата за пре-
сметување и уплатување на амортизацијата за ре-
генерација на шуми и за нејзината намена („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 53/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/64). 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

628. 

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 ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФОНДОВИТЕ НА РАБОТНИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРАНИ ОД СРЕДСТ-
ВАТА НА АМОРТИЗАЦИЈА ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈА 

НА ШУМИ 
Се прогласува Законот за ослободување на 

средствата на задолжителните резерви на фондо-
вите на работните организации формирани од сред-
ствата на амортизацијата за регенерација на шуми, 
што ги усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 24 јули 1965 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 24 јули 1965 година, 

П.Р. бр. 338 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р, 
Го заменува претседателот 

на Сојузната скупштина 
Потпретседател, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФОНДОВИТЕ 
НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРАНИ 

ОД СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИЈА ЗА 
РЕГЕНЕРАЦИЈА НА ШУМИ 

Член 1 
Работните организации кои, во смисла на За-

конот за установувањето на задолжителни резерви 
на фондовите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/61 
и 52/61), во 1961, 1962 и 1963 година вршеле издво-
јување на задолжителна резерва на фондовите, 
можат издвоените средства на тие резерви што про-
излегуваат од делот на средствата на уплатената 
амортизација за регенерација на шуми, наменет и 
потрошен за одржување и обнова на шум,и, да ги 
користат за истата намена. 

Член 2 
Одредбата на членот 1 на овој закон ќе се при-

менува ако републиките за истата намена ги осло-
бодат средствата на работните организации издвои 

ени во посебни задолжителни резерви на фондовите 
формирани од средствата на амортизацијата за ре-
генерација на шуми а потрошени за одржување и 
обнова на шуми. 

Член 3 
Ослободувањето на средствата на задолжител-

ната и посебната задолжителна резерва од чл. 1 и 2 
на овој закон, ќе го спроведува Службата на 
општественото книговодство по барањата на од-
делни работни организации од членот 1 на овој 
закон, врз основа на пресметка и документација за 
потрошокот на делот на средствата на амортизаци-
јата за регенерација на шуми за одржување и 
обнова на шуми. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

629. 
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 ПОСЕ-
БНИТЕ ПРИДОНЕСИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА 
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ШТЕТИТЕ НАСТАНАТИ 

НА ПОПЛАВЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

Се прогласува Законот за посебните придонеси 
на инвестициите за отстранување на штетите наста-
нати на поплавените подрачја, што го усвои Сојуз-
ната скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 23 јули 1965 година и на седницата на Стопански-
от собор од 23 јули 1965 година. 

П. Р. бр. 346 
24 јул,и 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Го заменува Претседателот 

на Сојузната скупштина 
Потпретседател, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ НА ИНВЕСТИ-
ЦИИТЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ШТЕТИТЕ 
НАСТАНАТИ НА ПОПЛАВЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

Член 1 
Заради обезбедување средства за покривање 

на трошоците за одбрана од поплави и за отстрану-
вање на настанатите штети од поплавите во 1965 
година се воведува посебен придонес од средствата 
наменети за инвестиции (во понатамошниот текст: 
придонес). 

Член 2 
Придонесот ќе го уплатуваат на посебна см1етка 

ка ј Службата на општественото книговодство сите 
корисници на општествен имот од средствата од кои 
ги финансираат инвестициите, со примена на сто-
пата од 2,5% врз износот на секоја исплата во 
второто полгодиште на 1965 година. 

Придонес не се плаќа на средствата со кои 
општествената заедница учествува во обновата и 
изградбата на Скопје, на средствата што се форми-
раат според овој закон, на средствата што се фор-
мираат според Законот за овластување определени 
републики за воведување додаен данок на промет 
на стоки на мало, на средствата на републиките, 
на Автономна Покраина Војводина, на околијата 
Осиек и на општините, што се наменети за отстрану-
вање на штетите од поплави, како и од средствата 
на месниот самопридонес, 
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Чл-ен 3 
Се овластуваат социјалистичките републики 

Хрватска и Србија заради покривање на трошоците 
за одбрана од поплави и за отстранување на ште-
тите настанати од поплавите во 1965 година да мо-
жат, за првото полгодиште на 1966 година, да воведат 
посебен придонес по стопа до 3% на средствата 
наменети за инвестиции, освен на средствата на 
кредитните фондови на Југословенската инвестици-
она бака и Југословенската земјоделска банка и на 
средствата на федерацијата од кои се вршат инве-
стициони вложувања преку тие банки. 

Член 4 
Од средствата на придонесот од членот 2 на 

овој закон и се даваат, без обврска за враќање, за 
покривање на трошоците за одбрана од поплавите 
и за враќање на водостопанските објекти во прво-
битна состојба на Автономна Покраина Војводина 
16 милијарди динари, а на околијата Осиек — 5 
милијарди динари. Остатокот на тие средства ќе 
им се даде во вид на кредити на банките од тие 
подрачја за кредитирање на станбено-комуналната 
изградба во градските населби пострадана од по-
плава, и тоа на банките на територијата на Авто-
номна Покраина Војводина 50% а на банките на 
територијата на околијата Осиек — 50% од тој 
остаток. 

Средствата што се даваат заради кредитирање 
на станбено-комуналната изградба ќе се дадат со 
рок за враќање од 30 години и со интерес по сто-
пата од 1% годишно. 

Член 5 
Сојузниот извршен совет може привремено да 

одобри аконтација на товар на средствата на при-
донесот од чл. 1 и 2 на овој закон. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

630. 
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 ОВЛАС-

ТУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ РЕПУБЛИКИ ЗА 
ВОВЕДУВАЊЕ ДОДАТЕН ДАНОК НА 

ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 

Се прогласува Законот за овластување опреде-
лени републики за воведување додатен данок на 
промет на стоки на мало, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот ообор од 23 
јули 1965 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 23 јули 1965 година. 

П. Р. бр. 347 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ РЕПУБЛИКИ 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ДОДАТЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА СТОКИ НА МАЛО 

Член 1 
Се овластуваат социјалистичките републики 

Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и Сло-
венија да можат за второто полгодиште на 1965 

година и за 1966 годрша да воведат додатен данок на 
промет на мало заради отстранување на штетите 
предизвикани со поплавите на нивната територија 
во октомври 1964 и мај, јуни и јули 1965 година. 

Стопата на додатниот данок од ставот 1 на овој 
член не може да биде поголема од 2%, а се приме-
нува врз даночната основица од која се пресметува 
и се плаќа општински данок на промет на стоки 
на мало. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

631. 

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 ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА МОРСКОТО 
РИБАРСТВО 

Се прогласува Законот за измена на Основниот 
зако-н за морското рибарство, што го усвои Сојуз-
ната скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 23 јули 1965 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 23 јули 1965 година 

П.Р. бр. 328 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Го заменува претседателот 

на Сојузната скупштина 
Потпретседател, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

МОРСКОТО РИБАРСТВО 

Член 1 
Во Основниот закон за морското рибарство 

„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65) во членот 2 
ставот 2 се менува и гла-си: 

„Риболовното море на Југославија ги опфаќа 
внатрешните морски води и територијалното море, 
што се определени со посебен сојузен закон." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

632. 

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 КОРИ-
СТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД НАДОМЕСТОКОТ 
ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ ВО КРАЈБРЕЖНОТО 

МОРЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за користење на сред-
ствата од надоместокот за стопански риболов во 
крајбрежното море на Југославија, што го усвои 
Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот 
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собор од 23 јули 1965 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 23 јули 1965 година. 

П. Р. бр. 329 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД НАДО-
МЕСТОКОТ ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ ВО КРАЈ-

БРЕЖНОТО МОРЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Член 1 

Средствата што врз основа на меѓународниот до-
говор се наплатуваат како надоместок за вршење 
стопански риболов во крајбрежното море на Југо-
славија се приход на федерацијата и се уплатуваат 
кај Народната банка на Југославија. 

Динарската вредност на наплатените средства од 
ставот 1 на овој член Народната банка на Југосла-
вија ја уплатува во кредитниот фонд на Југословен-
ската земјоделска банка. 

Член 2 
Средствата од членот 1 став 2 на овој закон 

Југословенската земјоделска банка ќе ги користи 
исклучиво за давање инвестициони кредити за 
вложувања во основни средства и трајни обртни 
средства на работните организации што служат за 
унапредување на морскиот риболов. 

Инвестиционите кредити од ставот 1 на овој 
член Југословенската земјоделска банка ќе ги дава 
според Законот за банките и кредитните работи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65). 

Член 3 
Динарските средства од наплатените надомес-

тоци од членот 1 став 1 на овој закон што не се 
уплатени во сојузниот буџет за 1965 година до денот 
на влегувањето во сила на овој закон, ќе се уплатат 
во кредитниот фонд на Југословенската земјоделска 
банка за целите од членот 2 на овој закон. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

633. 
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 ОГРАНИ-
ЧУВАЊЕ НА ИСПОРАКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ВО СЛУЧАЈ МА ОПШТ НЕДОСТИГ 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
Се прогласува Законот за ограничување на" ис-

пораката на електрична енергија во случај на општ 
недостиг на електрична енергија, што го усвои Со-
јузната скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор од 23 јули 1965 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 24 јули 1965 година. 

П Р. бр 353 
24 Јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Го заменува претседателот 

на СоЈузната скупштина 
Потпретседател, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИСПОРАКАТА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО СЛУЧАЈ НА ОПШТ 

НЕДОСТИГ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
Член 1 

Ако електростопанските претпријатија поради 
недостиг на електрична енергија не се во можност 
да им ги испорачуваат договорените количини елек-
трична енергија на други електростопански прет-
пријатија и потрошувачи, испораката на електрич-
на енергија се ограничува во согласност со догово-
рите за купопродажба на електрична енергија 
(член 7 од Основниот закон за електростопанството). 

Член 2 
Ако поради непредвидено поголемо намалување 

на дотокот на вода за хидроелектраните, временска 
непогода, поголем дефект (хаварија) на електро-
енергетски постројки или поради други непредви-
дени околности производството на електрична е-
нергија, предвидено со годишниот електроенергет-
ски биланс на југословенското електростопанство, се 
намали толку што да е загрозена стабилноста на 
целокупниот електроенергетски систем во опреде-
лен временски период (општ недостиг на електрич-
на енергија), а ограничувањата што се вршат спо-
ред одредбата на членот 1 од овој закон не се до-
волни, ограничувањето на испораката на електрич-
на енергија се врши за потрошувачите на електрич-
на енергија во целата земја под условите и на на-
чинот определен со овој закон. 

Ограничување на испораката на електрична 
енергија може да се врши и само за потрошува-
чите на територијата на една република или нејзин 
дел ако е поради околностите од ставот 1 на овој 
член загрозена стабилноста на електроенергетскиот 
систем само на територијата на таа република или 
нејзин дел. 

1 Член 3 
Во случај на општ недостиг на електрична 

енергија ограничувањето на испораката на елек-
трична енергија, се врши според следниот ред: 

1) за производството на карбид, за производ-
ството на феролегури и легури од други метали и 
за електричните печки за производство на сурово 
железо од руда (ТН); 

2) за индустриските постројки што трошат 
електрична енергија во поголеми количини за тех-
нолошки цели (електрични печки за производство 
на сурово железо од руда по континуирана постапка, 
електролиза на алуминиум и други обоени метали, 
електрични печки за производство на електроче-
лици и челичен и железен лив, други електротер-
мички ПОСТРОЈКИ И електрохемиски постројки;; 

3) за стопанските дејности што трошат елек-
трична енергија претежно за погон на мотори и 
осветление; за осветлението на улици, излози и 
реклами; за затоплувањето на станбени и деловни 
простории; 

4) за основните потреби на демаќинствата, 
освен за затоплувањето на станбени простории. 

Ако СО спроведеното ограничување на испора-
ката на електрична енергија на потрошувачите 
од ставот 1 на ОВОЈ член не можела да им се обез-
беди стабилност на електроенергетскиот систем, 
може да се ограничи испораката на електрична 
енергија и за стопанските дејности од посебно зна-
чење (градски и железнички сообраќај, аеродроми, 
поштенско-телеграфско-телефонска служба, радио 
и телевизија, водоводи, гасарници, пекарници, мле-
карници, ладилници и кланици) како и за потре-
бите на општествените служби и органите и уста-
новите од посебно значење (здравствени установи, 
училишни установи, противпожарни станици, ста-
ници на милиција, објекти на народната одбрана). 

Не може да се ограничи испораката на елек-
трична енергија за постројките кај кои тоа 
ограничување непосредно би го загрозило животот 
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на луѓето или сигурноста на објектите и построј-
ките. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски 
прописи за определување на постројките за кои 
не може да се ограничува испоооката на електрична 
енергија во смисла на одредбата од ставот 3 на 
овој член. Врз основа и во рамките на овие про-
писи, испорачувачот и потрошувачот на електрична 
енергија ќе определат со договорот за испорака 
на електрична енергија или со посебен договор, за 
кои постројки на потрошувачот нема да се огра-
ничува испораката на електрична енергија. 

Член 4 
Ограничувањето на испороката на електрична 

енергија според одредбите на ОВОЈ закон се одне-
сува на количините електрична енергија догово-
рени за испорака во рамките на годишниот 
електроенергетски биланс на "Југословенското елек-
тростопанство во времето на траењето на ограни-
чувањето на испораката. 

Не може да им се ограничи испорака на елек-
трична енергија на потрошувачите од наредниот 
ред ако не им е ограничена испораката на електри-
чна енергија на потрошувачите од предходниот ред, 
и тоа во поголем процент. 

На потрошувачите од предходниот ред не може 
да им се ограничи испораката на електрична енер-
гија повеќе од 500/п ако во дел не им е ограничена 
испороката на електрична енергија и на потрошу-
вачите од наредниот ред. 

Ограничувањето на испороката на електрична 
енергија на потрошувачите од ист ред се врши 
равномерно. Отстапувања од ова се дозволени само 
од технички и технолошки причини. 

Член 5 
Ако сојузниот секретар за индустрија и трго-

вија, врз основа на известување од Заедницата на 
југословенското електростопанство, утврди дека 
постои општ недостиг на електрична енергија, тој 
ќе пропише да се пристапи кон ограничување на 
испораката на електрична енергија според одред-
бите на овој закон. 

Со прописот од ставот 1 на овој член се опре-
делуваат обемот и временскиот распоред на ограни-
чувањето на испораката на електрична енергија за 
цела Југославија, по групите потрошувачи од чле-
нот 3 ст. 1 и 2 на ОВОЈ закон, како и од кога ќе 
почне ограничувањето на испораката на електрична 
енергија. 

Престанокот на ограничувањето на испораката 
на електрична енергија ќе го определи с о б н и о т 
секретар за индустрии и трговија, врз основа на 
претходно известување од Заедницата на 1у^сло-
венското електростопанство за престанок на окол-
ностите од ставот 1 на овој член. 

Член 6 
Диспечерската служба на Заедницата на југо-

словенското електростопанство го утврдува врз 
основа на прописот од членот 5 на овој закон со 
налог за одделни електростопански претпријатија 
што вршат пренесување на електрична енергија: 
обемот на ограничувањето на испораката на елек-
трична енергија, поблискиот временски распоред 
на ограничувањето, како и количината и времен-
скиот распоред на меѓусебните испораки на елек-
трична енергија помеѓу тие претпријатија за време 
на траењето на ограничувањето. 

Генералниот директор на Заедницата на југо-
словенското електростопанство има право налогот 
ед ставот 1 на ОВОЈ член да го з-ѕпое или ИЗГРт-ЈИ 
во согласност со овој закон и прописот од членот 
5 на ОВОЈ закон. 

Член 7 
Врз основа и во границите на налогот на дис-

печерската служба од членот 6 на овој закон 
електростопгнските претпријатија што вршат пре-
несување на електрична енергија им ја ограни-

чуваат испораката на електрична енергија на пот-
рошувачите врзани на нивната мрежа и на дис-
трибутивните претпријатија. 

Во согласност со ограничувањето од ставот 1 
на ОВОЈ член дистрибутивните претпријатија вршат 
ограничување на испораката на електрична енер-
гија на своите потрошувачи. 

Електростопанските претпријатија се должни 
за ограничувањето на испораката на електрична 
енергија благовремено да ги известат потрошува-
чите на погоден и вообичаен начин, односно на 
начинот и во роковите предвидени во договорот за 
испорака на електрична енергија. 

Член 8 
Поинаков распоред на ограничувањето на испо-

раката на електрична енергија на одделни потро-
шувачи 01 колку ипо е предвидено во чл. 3 и 4 на 
овој закон и со налогот од членот 6 на овој закон, 
може да се утврди само спогодбено помеѓу електро-
стопа,нското претпријатие и одделни заинтересирани 
потрошувачи.. 

Измени на распоредот на ограничувањето на 
испораката на електрична енергија според ставот 
1 од ОВОЈ член можат да се вршат само во грани-
ците на обемот и временскиот распоред на ограни-
чувањето определено во налогот на диспечерската 
служба од членот 6 на ОВОЈ закон. 

Член 9 
Ако поради исклучителни околности дошло до 

недостиг на електрична енергија или е загрозена 
стабилноста на електроенергетскиот систем само 

на територијата на една република или нејзин дел, 
а недостигот не може од технички причини -а се 
отстрани со зголемување на испораката на елек-
трична енергија од други подрачја, републичкиот 
орган на управата надлежен за индустријата може, 
во согласност со одредбите на овој закон, да про-
пише ограничување на испораката на електрична 
енергија за територијата на републиката односно за 
нејзин дел. 

Член 10 
Ако поради непредвиден поголем дефект на 

производии или преносни постројки дошло до поо-
сетно намалување на производството или пренесу-
вањето на електрична енергија и со тоа била загро-
зена стабилноста на електроенеретскиот систем, 
диснечерската служба на Заедницата на југосло-
венското електростопанство и електростопанските 
претпријатија можат до отстранувањето на дефек-
тот, привремено, а најдолго три дена, да ја запрат 
односно намалат испороката на електрична енергија. 

Ако состојбата од ставот 1 на овој член би мо-
жела да „ продолжи над три дена, Заедницата на 
југословенското електростопанство е должна без 
одлагања да го извести за тоа Сојузниот секрета-
ријат за индустрија и трговија, заради донесување, 
пропис за ограничување на испораката на елек-
трична енергија во смисла на одредбите од членот 
5 на ОВОЈ закон. 

Член И 
Ако поради недостиг на сила во дневните нај-

големи оптоварувања (врвно оптоварување) би 
можело да дојде до паѓање на фреквенцијата под 
пропишаниот стандард и со тоа би била загрозена 
стабилноста на електроенергетскиот систем, дис-
печерската служба на Заедницата на југословен-
ското електростопанство и електростопанските прет-
пријатија можат за пократко време, и тоа најмногу 
три часа дневно во пролетен и летен период а нај-
многу пет часа дневно во есенски и зимски период, 
за време на врвното оптоварување да им ја запрат 
односно намалат испораката на електрична енер-
тиЈа на оние потрошувачи од членот 3 став 1 точ. 
1 до 3 на овој закон кај кои тоа запирање односно 
намалување нехма да предизвика поголема штета 
на нивните постројки и уреди. 
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Член 12 
Ако потрошувачот не се придржува кон опре-

деленото ограничување на испораката на електрич-
на енергија и со тоа ја загрози стабилноста на 
електроенергетскиот систем или на одделни негови 
делови, електростопанското претпријатие може да 
го исклучи од снабдување со електрична енергија 
додека трае опасноста за стабилноста на електро-
енергетскиот систем. 

Член 13 
Заедницата на југословенското електростопан-

ство и електростопанското претпријатие се отговор-
ни за штета што ќе му ја сторат на потрошувачот 
на електрична енергија со ограничување или ис-
клучување на електричната енергија противно на 
одредбите од овој закон. 

Електростопанското претпријатие и друга сто-
панска организација што предизвикале Општ не-
достиг на електрична енергија поради кој дошло 
до ограничување на испораката на електрична 
енергија, се отговорни за надоместок на штета спо-
ред правните правила за надоместокот на штета. 

Обештетувањето на работните организации што 
претрпеле познатичелни загуби во своето работење 
поради ограничување на испораката на електрична 
енергија извршено поради општ недостиг на елек-
трична енергија во другите случаи, се уредува со 
посебен сојузен закон. 

Член 14 
Со парична казна до 5,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап: 
1) електростопанско претпријатие што врши 

пренесување на електрична енергија, ако не пос-
тапи по налогот од диспечерската служба на Заед-
ницата на југословенското електростопанство за 

ограничување на електрична енергија (член 6 став 
1, член 10 став 1 и член 11); 

2) дистрибутивно претпријатие и потрошувач 
— работна организација, ако не ја ограничат пот-
рошувачката на електрична енергија во согласност 
со ограничувањето на електрична енергија опре-
делено врз основа на членот 7 ст. 1 и 2. членот 10 
став 1 и членот И на овој закон; 

3) електростопанско претпријатие, ако запре 
или ограничи испорака на електрична енергија 
противно на одредбите на членот 7 ст, 1 и 2, членот 
10 став 1 или чл 11 и 12 од овој закон; 

4) работна организација спрема која како по-
трошувач на електрична енергија, е применета 
мерка од членот 12 на овој закон, ако троши елек-
трична енергија и по примената на оваа мерка; 

5) електростопанско претпријатие, ако го измени 
распоредот на ограничувањето на електрична енер-
гија противно на членот 8 од овој закон. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за стопански престап и одговорното лице во 
работната организација со парична казна до 300.000 
динари. 

Член 15 
Со парична казна до 1,000 000 динари ќе се ка-

зни за прекршок електростопанско претпријатие ако 
не ги извести благовремено потрошувачите за 
ограничувањето на испораката на електрична енер-
гија (член 7 став 3). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за прекршок и одговорното лице во елек-
тростопанското претпријатие со парична казна до 
100.000 динари. 

Член 16 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

За прекршок потрошувач — физичко лице ако не ја 
ограничи потрошувачката на електрична енергија 
во согласност со ограничувањето на електрична 
енергија определено врз основа на членот 7 став 
2 или чл„ 10 и И на овој закон, или ако потроши 
електрична енергија иако е исклучен од снабду-
вање според членот 12 од ОВОЈ закон. 

Ако потрошувачот — физичко лице дејстви-
ето од ставот 1 на овој член го извршил заради здо-
бивање со материјална корист, ќе се казни за 
прекршок со парична казна до 300.000 динари. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

634. 
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 ДОДАТ-
НИОТ ИНТЕРЕС НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ 

Се прогласува Законот за додатниот интерес на 
штедните влогови, што го усвои Сојузната скупшти-
на седницата на Сојузниот собор од 1 јули 1965 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 
јули 1965 година. 

П. Р. бр. 335 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОДАТНИОТ ИНТЕРЕС НА ШТЕДНИТЕ 

ВЛОГОВИ 

Член 1 
На сите иматели на штедни влогови кај банки-

те и Поштенската штедилница, положени до 31 јули 
1965 година, ќе им се пресмета, покрај интересот по 
договорената стопа, и надоместок во вид на додатен 
интерес во височината на просечниот пораст на це-
ните на стоки во продажба на мало во периодот од 
1 јули до 31 декември 1965 година, според општиот 
индекс на цените на мало на Сојузниот завод за 
статистика. 

Надоместокот од ставот 1 на овој член се пре-
сметува на состојбата на штедните влогови на 31 
јули 1965 година односно на најмалата состојба на 
влоговите по тој ден, ако таа е помала од состојбата 
на влоговите на 31 јули 1965 година. 

Член 2 
Надоместокот од членот 1 на овој закон му се 

додава на износот на штедните влогови со состојба 
на 31 декември 1965 година. 

Член 3 
Начинот за пресметување на надоместокот од 

членот 1 на овој закон ќе го определи гувернерот 
на Народната банка на Југославија. 

Член 4 
Пресметаниот интерес банките и Поштенската 

штедилница ќе го наплатат од интересот што На-
родната банка на Југославија го остварува по даде-
ните кредити, а по постапката и во рокот што ќе 
го определи ^ генералниот директор на Службата 
на општественото книговодство во спогодба со гуве-
рнерот на Народната банка на Југославија. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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635. 
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 ДОДАТ-

НИОТ ИНТЕРЕС НА ПОТРОШУВАЧКИТЕ 
КРЕДИТИ 

Се прогласува Законот за додатниот интерес на 
потрошувачките кредити, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 1 
јули 1965 година и на седницата на Стопанскиот 
собор-од 24 јули 1965 година. 

П. Р. бр. 334 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О В 
ЗА ДОДАТНИОТ ИНТЕРЕС НА ПОТРОШУВА-

ЧКИТЕ КРЕДИТИ 

Член 1 
На сите потрошувачки кредити дадени од 28 ју-

ни до 31 јули 1965 година, ќе се пресмета^ покрај 
интересот по договорената стопа, и додатен интерес 
во височината која му Одговара на порастот на це-
ните на индустриските производи во продажба на 
мало во периодот од 1 јули до 31 декември 1965 
година, според општиот индекс на цените во прода-
жба на мало на Сојузниот завод за статистика. 

Член 2 
Додатниот интерес од членот 1 на овој закон ќе 

се пресмета на износот на одобрениот кредит, по 
одбивање на учеството на корисникот на кредитот 
во готови пари. 

Член 3 
Додатниот интерес ќе се пресмета во почетокот 

на 1966 година и ќе му се додаде на неотплатениот 
дел од кредитот, со тоа што така добиениот вкупен 
износ на долгот ќе се исплати во еднакви месечни 
отплати за преостанатото време на отплатувањето. 

Член 4 
Начинот за утврдување на височината на додат-

ниот интерес ќе го о.предели гувернерот на Народ-
ната банка на Југославија. 

Член 5 
Додатниот интерес давателите на потрошувач-

ките кредити ќе4 го уплатат во корист на сметката 
на интересот што Народната банка на Југославија 
го наплатува по дадените кредити, на начинот и во 
роковите што ќе ги определи генералниот директор 
на Службата на општественото книговодство во спо-
годба со гувернерот на Народната банка на Југо-
славија. 

Член 6 
Одредбите на овој закон не се применуваат на 

потрошувачките кредити дадени за купување јаглен 
и на потрошувачките кредити дадени на лица што 
претрпеле штета од поплави. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

636. 
Врз ^основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ ИМОТ И ЛИЦА 
Се прогласува Законот за дополнение на Зако-

нот за задолжително осигурување имот и лица, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата 
на Сојузниот собор од 23 јули 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 23 јули 1965 
година. 

П. Р. бр. 339 
24 јули 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Го заменува претседателот 

на Сојузната скупштина 
Потпретседател, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИ-

ТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ИМОТ И ЛИЦА 
. " Член 1 

Во Законот за задолжително осигурување имот 
и лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65) по 
членот 41 се додава нов член 41 а, кој гласи: 

„Примената на одредбите на членот 24 од овој 
закон се одлага до 1 јануари 1966 година." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

637. 
Врз основа на членот 174 од, Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 23 јули 1965 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 23 јули 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕ-
ГРЕС НА КОКСНО-ХЕМИСКИОТ КОМБИНАТ 

„БОРИС КИДРИЧ" ВО ЛУКАВАЦ 
1. Од средствата на стопанските резерви на фе-

дерацијата што се формираат според членот 7 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1965 
година, му се доделува на Сојузниот буџет за 1965 
година износот од 550,000.000 динари за давање рег-
рес на Коксно-хемискиот комбинат „Борис Кидрич", 
во Лукавац, за покривање на зголемените трошоци 
на поморскиот превоз на јагленот за коксирање, 
увезен за потребите на производството во 1965 го-
дина. ' 

2. Се овла-стува Сојузниот извршен совет да ги 
пропише условите под кои ќе се остварува регре-
сот од точката 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј " Ј 

Сојузна скупштина 
АС бр. 442 

24 јули 1965 година 
Белград 

Претседател 
на Стопансиот собор, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

Го заменува претседателов 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател 
и 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 
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638. 
Брз основа на членот 174 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 23 јули 1965 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 23 јули 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ КРЕ-
ДИТИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО 

ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 
1. Од средствата на стопанските резерви на фе-

дерацијата што се формираат според членот 7 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1965 го-
дина, -и се доделува на Југословенската инвести-
циона-банка износот од 6.000 милиони динари. 

2. Износот од точката 1 на оваа одлука Југо-
словенската инвестициона банка ќе и го даде како 
кредит на Заедницата на југословенското електро-
стопанство за покривање на кусоците на дистрибу-
тивните претпријатија на територијата на Соција-
листичка Република Црна Гора и Социјалистичка 
Република Македонија и за кредитирање на елек-
тро-стопанските заедници што работат со кусок во 
првото полгодиште на 1965 година (член 82 од Ос-
новниот закон за електро-стопанството1— „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 17/65). .. 

3. Југословенската инвестициона банка ќе ги 
даде кредитите од средставата од точкатта 1 на 
оваа одлука со рок за враќање до 31 октомври 1965 
година, и со интерес по стопа од 1% годишно. 

4. Средствата остварени со враќањето на кре-
дитите според оваа одлука, Југословенската инвес-
тициона банка ќе ги одобри во корист на стопан-
ските резерви на федерацијата. 

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

Сојузна СКУПШТИНА 

АС бр. 435 
24 јули 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанскиот собор, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

639. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 23 јули 1965 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 23 јули 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ 
БУЏЕТ ЗА 1965 ГОДИНА ЗА СУЗБИВАЊЕ НА 
ЗАРАЗИТЕ КАЈ ДОБИТОКОТ И РАСТИТЕЛНИТЕ 

ШТЕТНИЦИ 

1. Од средствата на стопанските резерви на фе-
дерацијата што се формираат според членот 7 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1965 го-
дина, му се доделува на сојузниот буџет за 1965 
година износот од 1.900 милиони динари и тоа' . 

1) за сузбивање на заразите кај добитокот -
1.300 милиони динари и 

2) за сузбивање на растителните штетници — 600 
милиони динари. 

2. Ако средствата од точката 1 на оваа одлука 
не се потрошат во целост до крајот на 1965 година 
за наведените цели, непотрошените средства ќе се 
вратат во стопанските резерви на федерацијата. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 436 

24 јули 1965 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател 
и 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 
Претседател 

на Стопанскиот собор, 
Осман Карабеговик, с. р. 

640. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија и 
членот 59 став 2 од Законот за Народната банка 
на Југославија, Сојузната скупштина, на заеднич-
ката седница на Сојузниот собор и Стопанскиот 
собор од 24 јули 1965 година, донесе 

I 
О Д Л У К А 

ЗА ДЕЛОТ ОД ИНТЕРЕСОТ КОЈ НА НАРОДНАТА 
БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И' ПРИПАЃА ЗА ИЗ-

ВРШУВАЊЕ НА НЕЈЗИНИТЕ ЗАДАЧИ 

1. Од интересот што Народната банка на Југос-
лавија ќе го оствари по дадените кредити во 1963 
година дел од интересот во износ од вкупно 5.517, 
242.000 динари и припаѓа на Народната банка на 
Југославија за извршување на нејзините задачи во 
1965 година, односно за покривање на определени 
видови трошоци што Народната банка на Југосла-
вија ќе ги направа по работите и за сметка на 
федерацијата. 

2. Од вкупниот износ од точката 1 на оваа 
одлука Народната банка на Југославија за покри-
вање на трошоците: емисија на парите, стимула-
тивна провизија на овластени менувачи, менувачка 
служба ра собори, механографска обработка на 
пријавите за склучени работи на извоз и изучување 
на паритетот на динарот — ќе користи износ од 
3.136,600.000 динари. 

Ако според завршната сметка на Народната 
банка на Југославија за 1965 година се утврди дека 
определените видови трошоци од ставот 1 на оваа 
точка се остварени во вкупен износ понизок од 
3.136,600.000 динари, за настанатата разлика се на-
малува вкупниот износ на име дел од интересот 
утврден според точката 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила бо денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе С9 
применува од 1 август 1965 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр, 470 
24 јули 1965 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател 
и 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател 
и 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р 
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641. 
Врз основа на членот 178 чод Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 23 јули 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ И НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕ-

НУВА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 
Во Одлуката за привремено регулирање на надо-

местоците на сојузните пратеници и на функци-
онерите што ги избира или именува Сојузната 
скупштина („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/63, 
45/63 и 17/64), се вршат следните измени и допол-
ненија: 

1. Во точката 2 ставот 2 се менува и гласи: 
„Надоместокот на личниот доход според одред-

бата на саавот 1 од оваа точка се утврдува'според 
просечниот износ на личниот доход што го примал 
пратеникот за последните шест месеци пред избо-
рот. Ако е тоа за пратеникот поповолно, износот на 
надоместокот на личниот доход се утврдува според 
просечниот износ на личниот доход што го примал 
пратеникот во последната година пред изборот. Ако 
надоместокот на личниот доход утврден на овој на-
^ин изнесува помалку од 2 500 динари дневно, на 
пратеникот му припаѓа надоместок од 2 500 динари 
дневно." 

2. Во точката 3 наместо износот: „20.000 дина-
ри", се става: „30.000 динари", а зад оваа цифра 
се става точка и понатамошниот текст до крајот на 
точката се брише. 

Во истата точка се додаваат два нови става, 
кои гласат: 

„Сојузниот пратеник има право на надоместок 
на трошоците кога надвор од местото на постоја-
ното живеење учествува во работата на Скупшти-
ната односно соборите или нивните тела, или врши 
службени , работи по нивна одлука. 

Надоместокот се определува во формална днев-
ница чија височина ја утврдува Административната 
комисија на Сојузниот собор со посебна одлука." 

3. Во точката 5 ставот 1 се менува и гласи: 
,;На Претседателот на Републиката му припаѓа 

надоместок за личниот доход и вршење на функци-
јата во единствен износ, како и надоместок за по-
кривање на трошоците на репрезентацијата, и тоа 
во височина утврдена во сојузниот буџет." 

4. Во точката 6 ставот 1 се менува и гласи: " 
„Височината на месечниот надоместок на функ-^ 

ционерите за вршење на функцијата припаѓа и тоа: 
а) на потпретседателот на Републиката, претсе-

дателот на Сојузната скупштина и претседателот 
на Сојузниот извршен совет — 100.000 динари; 

б) на заменикот на Врховниот командант, прет-
седателот на Уставниот суд, потпретседателите на 
Сојузната скупштина и Сојузниот извршен совет 
и на претседателите на соборите на Сојузната скуп-
штина — 70.000 динари; 

в) на функционерите на Сојузната скупштина 
(на претседателот на Комисијата за прашањата за 
избори и именувања на претседателот на Комиси-
јата за општествен надзор и на претседателот на 
Законодавно-правната комисија, претседателот на 
Административната комисија, претседателот на Ко-
мисијата за поплаки и жалби и претседателите на 
постојаните одбори на Сојузниот собор и на се-
кретарот на Сојузната скупштина) и на функционе-
рите на Сојузниот извршен совет (на членовите на 
Сојузниот извршен совет, државните секретари, со-
јузните секретари и секретарот на Сојузниот из-
вршен совет), на генералниот директор на Сојуз-
ниот завод за стопанско планирање и на претседа-
телот на Врховниот суд на Југославија — 60.000 
динари; 

г) на замениците на државни секретари и за-
мениците на секретари, на судиите на Уставниот 

суд, на претседателот на Врховниот стопански суд 
и сојузниот јавен обвинител — 50.000 динари." 

5. Во точката 7 ставот 1 се менува и гласи: 
„Функционерот има право на надоместок на 

личниот доход. Во износот на личниот доход не се 
засметува надоместокот4 за вршење на функцијата 
што функционерот го примал пред изборот односно 
именувањето од страна на Сојузната скупштина." 

Во ставот 2 се бришат зборовите: „во висо-
чина од 75.000 до 130 ООО динари месечно". 

6. Во точката 8 ставот 1 се менува и гласи: 
„На судиите на Врховниот суд на Југославија 

и^судиите на Врховниот стопански суд им припаѓа 
надоместок на личниот доход во височина што ќе 
ја утврди Административната комисија на Сојуз-
ниот собор со посебна одлука." 

7. Во точката 10 наместо зборовите: „според од-
редбата од точ. 6, 7 и 8 освен износот на посебниот 
додаток", се ставаат зборовите: „според одредбите 
на оваа одлука, освен надоместокот за вршење на 
функцијата". 

8. Во точката И став 1 по зборот: „трошоците" 
се бришат зборовите: „во износ од 4.000 динари 
дневно". 

Во истата точка во ставот 2 по зборот: „пату-
вање" се ставаат зборовите: „во земјата и". 

9. Во точката 12 наместо цифрата: „40.000" сб 
става: „60.000". 

Во, истата точка се додава нов став 2, кој,гласи: 
„Функционерот од ставот 1 на оваа точка додека 

не биде постојано населен во местото во кое ја врши 
функцијата има, наместо надоместок за одвоен жи-
вот, право на надоместок на трошоците како и 
пратеникот во смисла шЈ ст. 2 и 3 од точката 3 на 
оваа одлука," 

10. Во точката 14 по зборовите: „и.на нејзините 
собори" останатиот текст до крајот на точката се 
брише и се става запирка и зборовите: „покрај 
функционерите определени со оваа одлука, се на-
оѓаат на постојани функции во смисла на оваа 
одлука". 

Во истата точка се додава нов став 2, кој гласи: 
„Административната комисија на Сојузниот со-

бор ги утврдува личните доходи на определени 
функционери што не се пратеници за функциите 
што ќе ги определи Сојузниот собор." 

11. Точката 17 се менува и гласи: 
„Средствата за надоместок на личниот доход и 

за обезбедување други права на сојузните прате-
ници и функционерите во Сојузната скупштина се 
предвидуваат како наменски средства во финан-
сискиот план на Сојузната скупштина, а на другите 
функционери како наменски средства во финансис-
киот план на органот во кој ја вршат функцијата". 

12. По точката 17 се додаваат две нови точки, 
кои гласат: 

„17а. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука се укинува правото на месечен паушален 
надоместок за користење патнички автомобили. 

176. На сојузните пратеници и функционерите 
кои до денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
примале аконтација, надоместокот на личниот доход 
им се определува според одредбите на оваа одлука 
од изборот односно именувањето од страна на Со-
јузната скупштина." 

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јули 1965 година. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 439 

24 јули 1965 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател 
и 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 
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642. 
Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 

на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во врска со членот 51 став 2 од Законот 
за сојузните органи на управата, на предлог од 
Сојузниот извршен совет, Сојузната скупштина на 
седницата на СОЈУЗНИОТ собор од 2 3 јули 1965 го-
дина, донесе ^ 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНАТА 

КОМИСИЈА ЗА НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА 
За претседател на Сојузната комисија за ну-

клеарна енергија се именува Воин Гузина, досега 
помошник државен секретар за надворешни работи. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 472 

23 јули 1965 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател 
и 

Претседател 
на Сојузната скупштина 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

643. 

Врз основа на членот 17^ од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на заедничката седница на 
Сојузниот собор и Стопанскиот собор од 24 Јули 
1965 година, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ И ЗА ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Стопанската реформа ќе ги доведе работните 
организации во областа на стопанството, општес-
твените служби и органите на управата, во, нови 
услови за стопанисување и вршење на нивната 
дејност. Таа ќе им овозможи на работните органи-
зации подоследно да разрешуваат многу прашања 
и проблеми кои досега битно го сопираа побрзото 
зголемување на продуктивноста на трудот, подобро-
то стопанисување, побрзиот развој на нашето сто-
панство како целина и унапредувањето на општес-
твените односи, а во врска со тоа, и побрзиот пораст 
на животниот стандард на работните луѓе: 

Појдувајќи од тоа дека унапредувањето на 
самоуправувањето е врзано и за натамошно зголе-
мување на материјалната основа на работните 
организации заради нивно понепосредно одлучување 
за развојот и општествената репродукција, спроведу-, 
вањето на промената во условите на стопанисува-
њето ќе го зголеми учеството на работните органи-
зации во распределбата на општествениот производ. 

Со стопанската реформа се менува положбата на 
работните организации од разни дејности во распре-
делбата на општествениот производ. Личните до-
ходи, како израз на вредновање на трудот, доби-
ваат соодветно место во структурата на цените на 
производите и услугите. Ова претпоставува и ново 
одмерување на нивото на личните доходи во ра-
ботните организации. На тој начин, стопанската 
реформа им дава ново место на личните доходи 
во утврдувањето на политиката и правецот на раз-
војот, смета со нив како со елемент КОЈ ГО движи 
тој развој и поттикнува на зголемување на продук-
тивноста на трудот. 

Заради остварување на оваа цел, тежиштето 
на вниманието на органите на управувањето во 
работните организации ќе биде насочено кон по-
добро користење на средствата на трудот, поцелос-
но искористување на суровините и материјалите, 

економисање со нив итн. Ова ќе овозможи и по-
стигнување на подобри резултати на стопанисува-
њето. Работните организации ќе можат да го ос-
тварат ова во полна мерка ако организираат и 
поекономично распоредување на работниците низ 
работа во повеќе смени, подигање на стручните и 
производните способности на производителите, по-
добра организација на трудот итн. Посебно место 
во овие настојувања има и работата на поната-
мошно унапредување на односите и системот на 
внатрешната распределба, за да се создадат услови 
за поефикасна ^стимулација на работниците за 
постигнување поголеми ефекти на трудот и подоб-
ри резултати на стопанисувањето. 

Врз основа на измените на цените, животните 
трошоци ќе пораснат во целина за околку 22%. Ова 
би била и општа рамка на порастот на нивото 
на личните доходи во работните организации во 
глобал за целата земја) со цел да се запазат реал-
ните лични доходи на работниците. Секако дека 
ова зголемување ќе биде различно на одделни по-
драчја. Во градовите и индустриските центри 
животните трошоци ќе пораснат нешто повеќе 
поради зголемувањето на станарините. 

'Новото одмерување на нивото на личните до-
ходи во овие услови претпоставува секоја работна 
организација темелно да ги согледа условите во 
кои ќе ја врши својата дејност, ќе остварува и ќе 
го распоредува доходот, како и да го согледа -сво-
јот понатамошен развој со цел за вклучување во 
новите услови на пазарот и работењето. Новата по-
ложба во која ќе се најдат работните организации, 
новиот доход што ќе го остваруваат, дава рамки 
и за водење на политиката за распределба на дохо-
дот и личните доходи. . 

Поради тоа, со цел да им се помогне на работ-
ните заедници да ги ,остварат успешно условите 
за ефикасно спроведување на стопанската реформа 
во областа на внатрешните односи, распределбата 
на доходот и личните доходи, и на тој начин да 
придонесат да се стабилизира стопанството и на 
понатамошниот развој на општествените односи, 
Сојузната скупштина ја донесува следната 

П Р Е П О Р А К А 

1. Новите услови на стопанисувањето во кои 
ќе се најдат работните организации по спроведу-
вањето на стопанската реформа, нужно наметнуваат 
потреба од тоа работните заедници да воспостават 
нови односи во распределбата на доходот на сред-
ства^ за лични доходи и за фондовите, како и нови 
односи во распределбата на личните доходи. 

За таа цел работните заедници треба да извршат 
соодветни измени во своите правилници за распре-
делба на доходот и за распределба на личните дохо-
ди. Поради тоа им се препорачува на работните 
заедници и на органите на работничкото самоупра-
вување да ги извршат на време и овие измени, 
зашто само така ќе можат да обезбедат што подо-
следно остварување на основните интенции на 
стопанската реформа на подрачјето на внатрешната 
распределба и стандардот. 

Во врска со тоа секоја работна организација 
треба сестрано да ја оцени својата нова Положба, 
да ги согледа трошоците на работењето, височината 
на доходот со кој ќе располага, да изврши анализа 
на целокупното работење, на организацијата на 
трудот и технолошкиот процес, за да ги утврди 
постојните резерви и можностите за искористување 
на нив со цел за подобрување на материјалната 
положба на работниците и зголемување на мате-
ријалната основа на работната организација во-
општо. Посебно4 треба да се разгледаат општите 
трошоци на работењето кои се мошне високи и 
несразмерно го оптоваруваат производството. 

Со овие измени треба истовремено да се насто-
јува кон понатамошно изградување на методата 
на распределбата и утврдувањето на соодветните 
основи и мерила на трудот, со тежиште на усовр-
шување на оние инструменти што најнепосредно 
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ќе ги поттикнуваат работниците да ја зголемуваат 
продуктивноста на трудот, што поефикасно да ги 
користат средствата, да ги елиминираат прекините 
во работата, да го намалат шкартот, да ја подобрат 
работната дисциплина и друго, за да се остварат 
поголеми ефекти на трудот и подобро стопанису-
вање на поединци, работни единици и работната 
организација во целина. 

^ Потребно е да се разгледаат и односите во рас-
пределбата на личните доходи со цел за оствару-
вање на условите за поголема стимулативност на 
распределбата. При утврдувањето на критериумите 
со кои ќе се раководат работните заедници при 
одлучувањето за промените во личните доходи, 
неопходно е да се запази стимулативноста во меѓу-
себните односи во нивото на личните доходи на 
одделни категории работници. Индивидуални ме-
рила на трудот би требало да се воведуваат на 
секоја работа на која е тоа можно и рационално 
за да се утврди што пообјективно фактичкиот при-
донес на секој работник поединечно или во група. 
Учеството на работниците во економските ефекти 
постигнати со рационализациите што ги предло-
жиле, исто така е значителен фактор на стимула-
ција кој треба да се применува пошироко, како и 
наградите и другите видови на признание на 
работниците што постигнале вонредни резултати 
и успеси, надвор од своите работни задачи. 

Сето тоа ќе придонесе да се унапреди распредел-
бата и подоел едно да се примени социјалистичкиот 
принцип за распределба според трудот. 

2. Распределбата на доходот и на личните дохо-
ди треба доследно да се врши врз основа на правил-
ниците на работната организација и по основите и 
мерилата што ги усвоила таа. На тој начин ќе се 
обезбеди непосредна поврзаност на височината на 
личните доходи со резултатите од стопанисувањето 
и ќе се спречи самоволја и субјективно влијание 
на поединци врз распределбата и во полна мерка 
ќе се обезбеди да дојде до израз волјата на члено-
вите на работната заедница и на нивните органи на 
управувањето во областа на распределбата и вна-
трешните односи. 

3. Работничките совети и работните заедници 
треба понатаму да ги усовршуваат методите за 
утврдување на резултатите на работата и работе-
њето и за пресметување на личните доходи, така 
што секој работник редовно да добива што појасна 
и поцелосна пресметка на својот личен доход. 

V' Им се препоручува на работните организации 
да издвојуваат во периодите кога остваруваат 
поволни резултати на стопанисувањето дел од 
средствата во резервниот фонд на личните доходи 
од КОЈ, во периодите кога не остваруваат доволен 
доход, ќе вршат привремено исплата на личните 
доходи. 

^ Кога работната организација ги користи сред-
ствата од овој фонд, е потребно да им се предочи 
на работниците дека овие средства се користат по 
нужда и дека треба што побргу да се пополнат од 
поголемиот доход што ќе се оствари со поголемо 
заложување и со подобро стопанисување. 

4. Во изминатиот период имаше појави личните 
доходи во одделни групации и гранки да растеа 
побрзо од порастот на продуктивноста на трудот 
и животните трошоци. Да не доаѓа и по спроведу-
вањето на новите стопански мерки до натамошно 
продлабување на овој несклад работните организа-
ции што во изминатиот период имале вакви дви-
жења, при распределбата на личните доходи во 
новонастанатите услови треба да водат сметка за 
досегашните неусогласени движења на личните до-
ходи продуктивноста на трудот, и во случаите на 
неусогласеност да ги намалат издвојувањата на 
средствата за лични доходи, а да ги зголемат за 
фондовите. 

Органите на управувањето, особено кај онрхе 
работни организации што го, формират СВО,ЈОТ доход 
со примена на системот на маржа, по пат на про-
визија, учество во приходот од интереси и слично, 

би требало темелно да ги преиспитаат трошоците, 
како и височината на стопите врз основа на кои се 
формира доходот на работната организација. 

5. Промени на личните доходи ќе се извршат 
во опшетствените служби и во државната управа, 
а во согласност со средствата со кои ќе располагаат 
општествено-политичките заедници и установите 

во областа на општествените служби по спроведу-
вањето на промената во стопанскиот систем. Затоа 
и за општествените служби и за државните органи 
важат, во врска со промените на личните доходи, 
истите начела што се истакнати за работните ор-
ганизации во стопанството. 

Општествено-политичките заедници, во соглас-
ност со своите можности, ќе ги зголемуваат сред-
ствата за оние општествени служби и организации 
за КОИ се тие во сегашниот систем - носители на 
финансирањето. Истовремено, тие би требало да 
ја испитаат ефикасноста на работењето на секоја 
работна организација и нејзините целокупни тро-
шоци, со стремеж да се намалат трошоците, да се 
изврши поефикасна организација на работењето 
и да се намали прекумерната потрошувачка предиз-
викана со екстензивниот развој на одделни деј-
ности, што се одразува негативно и врз квалитетот 
на работата на установите во областа на општес-
твените служби и државни органи, а и врз личните 
доходи на запослените. На тој начин, и работните 
заедници на општествените служби и на државните 
органи треба да придонесат еднакво како и работ-
ните организации во стопанството, со напори за ста-
билизација на стопанството и за создавање услови 
за интензивен и поефикасен развој. Се очекува 
дека со оваа задача во полна мерка ќе се ангажи-
раат и заложат органите на самоуправувањето во 
овие дејности. 

6. За успешна примена на усвоениот механизам 
на распределбата, негово дејствување врз создава-
њето на услови за заинтересираност на работници-
те за постигнување подобри резултати на стопа-
нисувањето, и воопшто за донесување економски 
целесообразни одлуки во работењето и распредел-
бата, неопходно е работните заедници редовно да 
ги анализираат своите резултати од стопанисува-
њето и односите во распределбата, својата матери-
јална положба, тенденциите во развитокот и своето 
место и положбата на пазарот, споредувајќи се при 
тоа со сродни работни организации. За таа цел е 
целесообразно да се користат со современите методи 
на анализи, служејќи се и со единствените пока-
затели утврдени со спогодба помеѓу Централниот 
совет на Сојузот на синдикатите на Југославија, 
Сојузната стопанска комора и Сојузниот секретари-
јат за труд. 

7. Досегашните искуства покажаа дека заед-
ничките разгледувања на органите на самоуправу-
вањето на работните заедници, синдикатите, комо-
рите и другите заинтересирани општествени фак-
тори, што беа насочени кон основните прашања на 
работењето и внатрешната распределба, се мошне 
корисни. Тие покажаа дека заеднички мож-ат 
подобро да се согледаат отворените проблеми на 
работните заедници и поефикасно да се помогнат 
нивните напори и низ унапредување на внатреш-
ната распределба да се создаваат услови за пос-
тигање поголема продуктивност на трудот и побрз 
пораст на стандардот на работниците. На тие 
советувања можат да се откриваат како нови 
можности за унапредување на работата и ра-
ботењето на работните организации така и сла-
бостите што го забавуваат постигањето на подобри 
стопански резултати и повисок стандард на работ-
ниците. На нив можат работните заедници, со цел 
за усогласување на својата политика за распределба 
на доходот и на личните доходи, да се спогодуваат 
за основите и мерилата за утврдување на резул-
татите на работењето и за остварување на политика-
та за распределбата од страна на работните заед-
ници и нивните органи на управувањето. 
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Затоа е неопходно да станат таквите советувања 
постојана метода на работа и практика на работните 
заедници и на другите заинтересирани општествени 
фактори и пат за натамошна изградба на работни-
чкото самоуправување. Тие, во исто време, треба да 
бидат и пат за поцелосно користење и усовршавање 
на методата на напоредни анализи на работењето 
врз базата на единствени показатели на деловните 
успеси на работните организации, како корисна 
основа за меѓусебни споредувања. 

8. Општинските собранија, покрај општото одр-
жување и помагање на напорите на работните заед-
ници и на органите на работничкото самоуправу-
вање, треба да вршат и општествен надзор над 
остварувањето на општо усвоените општествени на-
чела во политиката на распределбата во работните 
организации. Затоа општинските собранија треба по-
веќе и понепосредно да соработуваат со работните 
заедници и да им даваат помош при решавањето на 
проблемите на внатрешната распределба. Кога е 
потребно, заради остварување на општествените 
начела и спроведување на усвоената текушта 
политика на земјата, општинските собранија и 
Службата на општественото книговодство подо-
следно ќе спроведуваат општествен надзор, особено 
во однос на оние работни заедници што не ги почи-
туваат и не ги спроведуваат сопствените правилни-
ци и не се придржуваат за општествените норми 
и начела. 

9. Со цел за создавање услови за што поуспе-
шно спроведување на стопанската реформа, опште-
ствено-политичките заедници, синдикатите, комори-
те и другите општествени фактори, ќе ги додржат 
сите позитивни настојувања на работните заедници 
и на нивните органи на управувањето и ќе им дадат 
помош во остварувањето на поставените цели и во 
активното вклучување на сите работници за оства-
рување на интенциите од оваа реформа. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 482 

?4 јули 1965 година 
Белград 

Претседател 
на Стопанскиот собор, 

Осман К а р а н о в и ќ , с. р. 

644. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина на заедничката седница га 
Сојузниот собор и Стопанскиот собор од 24 јули 1965 
година, донесе 

П Р Е П О Р А К А 

ЗА ПОТРЕБАТА ОД НАМАЛУВАЊЕ НА БУЏЕТ-
СКАТА ПОТРОШУВАЧКА И НЕПРОДУКТИВНМ-
ТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Разгледувајќи ги мерките за усогласување 
на општествената потрошувачка со реалните мате-
ријални можности, Сојузниот собор и Стопанскиот 
собор на Сојузната скупштина констатираа дека 
постојниот обем и движење на општата, а посебно 
на буџетската потрошувачка е над рамките на на-
шите можности, со што националниот доход во се 
позначителна мерка е оптоварен со превисоки не-
продуктивни расходи. Превисоки се обврските на 
работните организации во стопанството по основот 
на членарини и придонеси за стопанските комори, 
за заедниците на претпријатијата од определени 
дејности, банкарски трошоци и премии на осигуру-
вањето, а и трошоците на сопствената администра-

ција, трошоците за репрезентација и другите слични 
издатоци. Врз досегашната распределба израснаа 
големи и скапи административни апарати, чии 
капацитети и квалитети не се доволно користени, 
што не овозможуваше да дојде до поголем израз 
ра-спределбата според трудот во многу работни 
организации. 

2. Во состав на мерките за успешно спроведу-
вање на предложените промени во стопанството е 
потребно да се сведат сите форми на непроизводна 
потрошувачка во границите на материјалните мож-
ности. Сојузниот и Стопанскиот собор на Сојузната 
скупштина им препоручуваат на претставничките 
тела од сите општествено-политички заедници да 
ги намалат што повеќе буџетските расходи и да 
влијаат врз намалувањето на другите расходи на 
општата потрошувачка, настојувајќи пред се зна-
чително да се забави порастот на средствата наме-
нети за финансирање на административните функ-
ции на општествено-политичките заедници. 

На работните организации во општествените 
служби и во органите на управата им се препора-
чува со порешителен премин врз распределбата 
според трудот, со порационална организација на 
работата и со други соодветни мерки да ги намалат 
непотребните расходи и со тоа да го унапредат 
своето работење и да ги зголемат доходите. На 
реорганизираната работа и трошење на буџетските 
установи е потребно и можно да се пронаоѓаат 
значителни резерви во материјални и човечки капа-
цитети, да се подобрува квалитетот на работата 
и со тоа да се направи сериозен чекор во правец 
на усогласување на содржината и методите на рабо-
тата на управата -со потребите од намалување на 
нивната непосредна интервенција во стопанството. 

3. За да се зголеми учеството на работните 
организации во стопанството во глобалната распре-
делба на општествените средства, со цел за пое-
фикасно користење на средствата на општествената 
репродукција, им се препорачува на стопанските 
комори, на заедниците на премијата , на деловните 
здруженија, на банките, осигурителните заводи и на 
заедниците на осигурувањето со порационална ор-
ганизација на своите работи што повеќе да ги 
намалат своите расходи, односно да ја намалат ви-
сочината на членарините и на надоместоците што 
ги наплатуваат од работните организации во сто-
панството, како и од други организации и установи. 

На работните организации во стопанството им 
се препорачува со порационална организација на 
своите работи да ги намалат издатоците за сопстве-
ната администрација, потоа да ги намалат трошо-
ците за репрезентација и другите слични издатоци. 

4. Сојузната скупштина му става во задача на 
Сојузниот извршен совет во што пократок рок да 
преземе во своја компетенција соодветни мерки 
за намалување на буџетската потрошувачка и по-
продуктивните трошоци на стопанските организа-
ции, односно за таа цел да и предложи на Сојузната 
скупштина соодветни мерки. 

Истовремено Сојузната скупштина укажува на 
потребата од постојана активност на сите работни 
организации во стопанството и во општествените 
служби, и на носителните на стопанскиот и опште-
ствениот развиток во конкретна разработка и оства-
рување на поставената задача. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 481 

24 јули 1965 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Сојузната 

скупштина 
Потпретседател 

и 
Претседател на Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровиќ, с.р. 
Претседател 

на Стопанскиот собор, 
Осман.Карабеговиќ, с.р, 

Го заменува 
претседателот на 

Сојузната скупштина 
Потпретседател 

и 
Претседател на 

Сојузниот собор, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 
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645. 
Врз основа на членот 40 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ КРЕ-

ДИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ 

1. Во Одлуката за давање кредити за опреде-
лени работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/65) 
во точката 2 одредбата под 2 се менува и гласи: 

„2) за производство на земјоделски производи 
од страна на земјоделски организации со средства 
во општествена сопственост и з-а производство на 
земјоделски производи во кооперација на тие ор-
ганизации со индивидуални земјоделски произво-
дители. 

Кредити за производство на земјоделски произ-
води можат да се даваат: 

1) за набавка на материјали потребни за про-
изводство; 

2) за плаќање на услугите извршени од страна 
на други организации за поправка и ремонт на 
земјоделски машини; 

3) за покривање на вредноста на услугите из-
вршени со сопствени земјоделски машини на об-
работка на земја од индивидуални земјоделски про-
изводители, врз основа на договор за кооперација; 

4) за давање парични аванси на индивидуални 
земјоделски производители, врз основа на договор 
за кооперација, а до височината предвидена со 
важечките прописи. 

По исклучок, на земјоделските организации од 
ставот 11 на оваа точка чие производство бара ан-
гажирање поголем број работници, кредити за про-
изводство на земјоделски производи можат да им 
се даваат и за исплата на аконтациите на личните 
доходи. 

Кредити за производство на земјоделски про-
изводи не можат да и се даваат на организацијата 
од ставот 1 на оваа точка, која има побарувања 
што не се наплатени во рок од 30 дена од денот 
на нивната стасаноста 

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

Р. п. бр. 118 
16 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

646. 
Врз основа на членот 24 став 2 од Законот за 

воените инвалиди од војните („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
42/64, 16/65 и 35/65), СОЈУЗНИОТ извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
З А И З М Е Н А Н А О Д Л У К А Т А З А О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е 
Н А В И С О Ч И Н А Т А Н А О Р Т О П Е Д С К И О Т Д О Д А -

Т О К З А В О Е Н И Т Е И Н В А Л И Д И О Д В О Ј Н И Т Е 

1. Во Одлуката за определување на височината 
на ортопедскиот додаток за воените инвалиди од 
војните („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65) во 
точката 1 во одредбата под 1 до 4 износот: ,,12.000" 
се заменува со износот: „14 800", износот: „8 ООО" — 
со износот: „11.100", износот: „6 000" — со износот: 
„7-400" и износот: „3 000" - со износот: 3.700". 

2. Зголемувањето на ортопедскиот додаток спо-
ред точката 1 од оваа одлука припаѓа од денот на 
почетокот на применувањето на Законот за измени 
и дополненија на Законот за воените инвалиди од 
војните (,Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65). 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 август 1965 
година. 

Р.п. бр. 114 
24 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

647. 
Врз основа на членот 53 став 1 од Основниот 

закон за виното („Службен лист на СФРЈ", бр, 27/65), 
сојузниот секретап за земјоделство и шумарство 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-

КОТ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ГРОЈЗЕ И ВИНО 
' Член 1 

Во Правилник за преработка на гројзе и вино 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр, 10/58 и 40/62) во чле-
нот 1 точка 5 под а) по зборовите: „факултет" се 
додаваат зборовите: „од втор степен". 

Член 2 
Во членот 2 зборовите: „претходниот член" се 

заменуваат со зборовите: „на членот 1 од овој пра-
вилник". 

Член 3 
Чл. 3 и 4 се бришат. 

Член 4 
Во членот 6 ставот 1 се менува и гласи: 
„Одобрението за облажување на ширата или 

гмеченото гројзе според членот 5 од овој правилник 
го дава републичкиот орган на управата надлежен 
за земјоделство, врз основа на податоците и мисле-
њата од стручната установа од членот 46 на Основ-
ниот закон за виното." 

Ставот 2 се брише. 
Член 5 

Во членот 8 ставот 2 се менува и гласи: 
„Ако одобрение бара производител што набаву-

ва гројзе, шира или гмечено гројзе во друга ре-
публика одобрението за облажување го дава над-
лежниот репурблички рган на управата на чија те-
риторија е произведено гројзето." 

Член 6 
Во членот 9 зборовите: „винарската" се заме-

нува со зборот: „земјоделската". 
Член 7 

Називот на одделот III се менува и гласи: 
„ЈП. Средствата што можат да се употребуваат 

за преработка на гројзе, за преработка и нега на 
вино, начин на нивната употреба и количини што 
смеат да се употребат". 

Член 8 
Во членотт 10 ставот 1 наредната реченица по 

зборот: „гројзе" запирката и зборот: „шира или 
гмечено гројзе", се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „претходниот став" се 
заменуваат со зборот: „ставот 1 на овој член" а 
зборовите: „Законот за виното" се заменуваат со 
зборовите: „Основниот закон за виното". 

Член 9 
Членот 11 се менува и гласи: 
„Употребата на средствата од членот 10 на овој 

правилник е дозволена под услов да се еколошки 
чисти и да му се додаваат на виното само во тол-
кава количина да не се промени осетно вкусот, 
општиот состав или која и да е од битните СОСТОЈКИ 
на виното и со нив да не дојде во виното нешто што 
би можело да му наштети на човечкото здравје. 

Како еколошки чисти се сметаат оние сред-
ства што не содржат состојки штетни по човечкото 
здравје и чија употреба не би го изменила хемис-
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киот состав на виното и неговите органолептички 
особини." 

Член 10 
Во членот 12 ст. 1 и 2 зборовите: „гмеченото 

грозје, ширата или" се бришат. 
Член 11 

Во членот 13 став 1 зборовите: „гмеченото грозје, 
ширата или" се бришат. 

Во ставот 3 зборовите: „50 на Законот за виното 
ќе ја одобри околискиот орган на управата надле-
жен за селското стопанство" се заменуваат со 
зборовите: „46 на Основниот закон за виното ќе ја 
одобри надлежниот општински орган". 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„На вино добиено од облажена шира или гме-

чено грозје во смисла на членот 8 став 2 од Основ-
ниот закон за виното забрането е да му се додава 
винска, лимонска или аскорбинска киселина." 

Член 12 
Во членот 14 став 1 зборовите: „гмеченото гро-

зје, шира или" се бр-ишат. 
Член 13 

Во членот 15 став 1 зборовите: „шира или" се 
бришат 

Член 14 
Во членот 18 став 2 зборовите: „50 на Законот 

за виното" се заменувааат со зборовите: „46 на Ос-
новниот закон за виното". 

Во ставот 3 зборовите: „претходниот став" се 
заменуваат со зборовите: „ставот 2 на овој член". 

Во ставот 5 зборовите: „претходниот став" се 
заменувааат со зборовите: „ставот 4 на овој член". 

Член 15 
Во називот на одделот I, членот 1 и во членот 

3 став 1 зборовите: -,,стопанската организација" во 
различно членување се заменуваат со зборовите: 
„работната организација" во соодветно членување. 

Член 16 
Во образецот на пријавата што е составен дел 

на овој правилник, на почетокот, зборовите: „До 
винарската инспекција" се заменуваат со зборовите: 
„Но земјоделската инспекции", а на крајот на о-
бразецот зборовите: „(винарски инспектор)" се 
заменуваат со зборовите: „(земјоделски инспектор)". 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

6 Бр. 320. 4-25^65 
3 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

За земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с. р. 

648. 
Врз основа на членот 110 од Законот за проме-

тот на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65), сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВОЗ НА СВЕЖИ СЛИВИ, 

СВЕЖО ГРОЗЈЕ И СВЕЖИ ПИПЕРКИ 

1. Работните организации што вршат извоз на 
свежи сливи свежо грозје и свежи пиперки се 
должни при извозот на тие производи на пазарот 
на Европската економска заедница да се придржу-
ваат за договорот за соработка од 28 мај 1965 година, 
што го постигнале за тот пазар работните органи-
зации во рамките на Сојузната стопанска комора — 
Советот за земјоделство и прехранбена, индустрија. 

2 Одредбите од точката 1 на оваа наредба ќе 
се применуваат само на извозот на свежи сливи, 

свежо грозје, и свежи пиперки од родот на 1965 
година. 

3. Оваа наредба ќе се применува до 31 декемвр-и 
1965 година, 

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

П. бр. 5069 
17 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Никола Џуверовик, с. р. 

649. 

Врз основа на членот 53 став 2 од Основниот 
закон за виното („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/65), во согласност со сојузниот секретар за ин-
дустрија и трговија, сојузниот секретар за земјодел-
ство и шумарство, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ КОЛИЧИ-
НИТЕ НА ВИНО, ШИРА И НИВНИ ПРЕРАБОТКИ, 
ПРОИЗВЕДЕНИ ПРЕД ВЛЕГУВАЊЕТО ВО СИЛА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНОТО, ШТО НЕ ГИ ИСПОЛ-

НУВААТ УСЛОВИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ТОЈ 
ЗАКОН 

1. Наредбата за обврската за пријавување коли-
чините на вино, шира и нивни преработки, произве-
дени пред влегувањето во сила на Законот за 
виното, што не ги исполнув-аат условите предвидени 
со тој закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/58) 
престанува да важи. 

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

Бр. 320 4—25/65—6 
6 јули 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Јоже Инголнч, с. р. 

650. 
Врз основа на членот 53 став 2 од Основниот 

закон за виното („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/65), во согласност со сојузниот секретар за ин-
дустрија и трговија, сојузниот секретар за земјодел-
ство и шумарство, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАШТИТА НА 
ПОТЕКЛОТО НА ПРОЧУЕНОТО ВИНО „ДИНГАЧ-

1. Во Наредбата за заштита на потеклото на 
прочуеното вино „дингач" („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 44/61) во точката 3 зборовите:' „54 став 1 
точка 9 и членот 55 од Законот за виното" се заме-
нуваат со зборовите' „48 став 1 точка 2 и членот 49 
од Основниот закон за виното". 

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

Бр. 320 4—25/65—6 
6 јули 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Јоже Инголич, с. р. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за име-
нување Управен одбор на Југословенската лотарија, 
што е објавено во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/65, се поткраднале долу наведените грешки, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА 

Во насловот на Решението наместо зборовите: 
„Управниот одбор" треба да стои: „Советот". 

Во ставот 1 првиот ред наместо зборовите: 
„Управниот одбор" треба да стои: „Советот". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 22 јули 
1965 година. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
„СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА" 

„Службени гласник Социјалистичке Републике 
Србије",во бројот 22 од 22 мај 1965 година објавува: 

Одлука за одлагање на денот определен за одр-
жување дополнителни избори за пратеник на Репу-
бличкиот собор на Собранието на СР Србија во из-
борната единица бр. 81 — Нова Црња; 

Одлука за укинување на Одборот за општестве-
но-економски односи на Републичкиот собор; 

Одлука за избор на потпретседател на Просве-
тно-културниот собор на Собранието на СР Србија; 

Одлука за верификација на мандатите на пра-
тениците на Републичкиот собор на Собранието на 
СР Србија; 

Одлука за основање определени одбори на Про-
светно-културниот собор на Собранието на Ср Ср-
бија; 

Одлука за разрешување на членовите на Ман-
датно-имунитетната комисија на^Просветно-култур- -
ниот собор на Собранието на СР Србија; 

Одлука за избор на членови на Мандатно-иму-
нитетната комисија на Просветно-културниот^ собор 
на Собранието на СР Србија; 

Препорака за мерките за унапредување на слу-
жбата за трансфузија на крв во СР Србија; 

Растение за именување членови на Администра- ( 
тивната комисија на Републичкиот извршен совет; 

Упатство за условите и начинот на исплата на 
премијата за кравјо млеко во 1965 година; 

Исправка на Одлуката за избор на претседател 
и членови на комисиите на Собранието на СР Ср-
бија. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

611. Указ за прогласување на Основниот закон 
за стопанското работење (стопанисување-
то) со станбените згради во општествена 
сопственост — — — — — — — 1393 
Основен закон за стопанското работење 
(стопанисувањето) со станбените згради 
во општествена сопственост — — — — 1393 

612. Указ за проласување на Законот за из-
двојување средства за'станбена изградба 1396 
Закон за издвојување средства за станбе-
на изградба — - — — — — — — 1396 

Страна 
613. Указ за прогласување на Законот за из-

мена на Законот за сојузните придонеси 
од личниот доход на граѓаните — — — 1397 
Закон за измена на Законот за сојузните 
придонеси од личниот доход на граѓаните 1397 

614. Указ за прогласување на Законот за нај -
високата граница до која републиките и 
општините можат да ја утврдуваат висо-
чината на придонесот од личниот доход 
од работен однос — — — — — — 1397 
Закон за највисоката граница до која ре-
публиките и општините можат да ја у-
тврдуваат височината на придонесот од 
личниот доход "од работен однос — — 1397 

615. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за придо-
несот од доходот на стопанските органи-
зации — - — — — — — - - — 1398 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за придонесот од доходот на стопан-
ските организации — — — — — — 1398 

616. Указ за прогласување на Законот за из-
мена и дополнение на Законот за устано-
вувањето на интересот на фондовите во 
стопанството — — — — — — — 1398 
Закон за измена и дополнение на Зако-
нот за установувањето на интересот на 
фондовите во стопанството — — — — 1399 

617. Указ за прогласување на Законот за ин-
тересните стопи на фондовите во стопан-
ството — — - — — — — — — 1399 
Закон за интересните стопи на фондо-
вите во стопанството — — — — — 1399 

618. Указ за прогласување на Законот за фор-
мирање дополнителни средства за заед-
нички резерви на стопанските организа-
ции — — , — — — — — — — 1400 
Закон за формирање дополнителни сред-
ства за заеднички резерви на стопански-
те организации — — — — — — — 1400 

619. Указ за прогласување на Законот за о-
слободување од плаќање интерес на де-
ловниот фонд и придонес од доходот за 
дејностите колење добиток и живина ' и -
приготвување свежо месо за продажба 1400 
Закон за ослободување од плаќање ин-
терес на деловниот фонд и придонес од 
доходот за дејностите колење добиток и 
живина и приготвување свежо месо за 
продажба - — — — — — — — 1401 

620. Указ за прогласување на Законот за от-
стапување на републиките дел од при-
ходот од сојузен данок на промет на сто-
ки на мало — — — — — — — — 1401 
Закон за отстапување на републиките 
дел од приходот од сојузен данок на про-
мет на стоки на мало — — — — — 1401 

621. Указ за прогласување на Законот за из 
мени и дополненија на Законот за девиз-
ното работење и за платниот промет со 
странство — — — — — — — — 1401 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за девизното работење и за платниот 
промет со странство — — — — — 1401 

622. Указ за прогласување на Законот за упо-
треба на издвоените средства на инве-
ститорите во 1964 и 1965 година — - 1402 
Закон за употреба на издвоените сред-
ства на инвеститорите во 1964 и 1965 го-
дина - - - . - - - - - - 1402 

623. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за вое-
ните инвалиди од војните — — — — 1403 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за воените инвалиди од војните — 1403 
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Страна 
624. Указ за прогласување на Законот за из-

мени на Законот за боречкиот додаток — 1404 
Закон за измени на Законот за боречкиот 
додаток — — — — — — — — — , 1404 

625. Указ за прогласување на Законот за зго-
лемување на пензиите и другите примања 
од социјалното осигурување и на додато-
кот, на деца — — — — — — — — 1404 
Закон за зголемување на пензиите и дру-
гите примања од социјалното осигурува" ' 
ње и на додатокот на деца — — — — 1404 

626. Указ за прогласување на Зако,нот за из- -
мена на Законот за највисоката граница 
до која можат да се определат стопите на 
придонесите и за - користењето на сред-
ствата на фондовите на социјалното оси-
гурување во 1965 година — — — — 1405 
За-кон за измена на Законот за највисо-
ката граница до која можат да се опре-

Страна 
934. Указ за прогласување на Законот за до-
^ . датниот интерес на штедните влогови — 1410 

Закон за додатниот интерес на штедните 
влогови — — — — — — — — — 1410 

635. Указ за прогласување на Законот за до-
, датниот интерес на потрошувачките кре-

дити — — — — — — — — — 1411 
Закон за додатниот интерес на потрошу-
вачките кредити — — — — — — 1411 

636. Указ за прогласување на Законот за до-
полнение на Законот за задолжително оси-
гурување имот и лица — — — — — 1411 
Закон за дополнение на Законот за за-
должително осигуравање имот и лица — 1411 

637. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата за да-
вање регрес на Коксно-хемискиот ком-
бинат „Борис Кидрич" во Лукавац — — 1411 

1412 

1412 

1412 

1413 

1414 

1414 

1416 

Ј417 

1417 

1417 

1418 

1418 

1418 

14181 

делат стопите на придонесите и за кори-
стењето на средствата на фондовите на 
социјалното осигурување во 1965 година 

627. Указ за прогласување на Законот за ме-
рилата за пресметување и утврдување 

- н-а амортизацијата за регенерација на 
шуми и за нејзината намена — — — 
Закон за мерилата за пресметување и 
утврдување на амортизацијата за регене-
рација на шуми и за нејзината намена 

628. Указ за прогласување на Законот за осло-
бодување на средствата на задолжител-
ните резерви на фондовите на работните 
организации формирани од средствата на 
амортизацијата за регенерација на шуми 
Закон за ослободување на средствата на 
задолжителните резерви на фондовите на 
работните организации формирани од 
средствата на амортизацијата за регене-
рација на шуми — - — — — — 

6-29. Указ за прогласување на Законот за по-
себните придонеси на инвестициите за 
отстранување на штетите настанати на 
поплавените подрачја — — — — — 
Закон за посебните придонеси на инве-
стициите за отстранување на штетите 
настанати на поплавените подрачја — — 

630 Указ за прогласување на Законот за 
овластување определени републики за во-
ведување додатен данок на промет на 
стоки на мало — — — — — — — 
Закон за овластување определени репуб-
лики за воведување додатен данок на 
промет на стоки на мало — — — — 

631. 

632 

333 

Указ за прогласување на Законот за из-
мена на Основниот закон за морското 
рибарство — — — — — - — — 
Закон за измена на Основниот закон за 
морското рибарство — — — — х — — 
Указ за прогласување на Законот за ко-
ристење на средствата од надоместокот 
за стопански риболов во крајбрежното 
море на Југославија — — — — — — 
Закон за користење на средствата од на-
доместокот за стопански риболов во крзј--
брежното море на Југославија — — — 
Указ за прогласување на Законот за 
ограничување на испораката на елек-
трична енергија во случај на општ не-
достиг на електрична енергија — — — 
Закон за ограничување на испораката на 
електрична енергија во случај на општ 
недостиг на електрична нергија — — 

1405 

1405 

1405 

1406 

1406 

1406 

1406 

1407 

1407 

1407 

1407 

1407 

1408 

1408 

1408 

638. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата за да-
вање кредити на Заедницата на југосло-
венското електростопанство — — — 

639. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата на со-
јузниот буџет за 1965 година за сузби-

в а њ е на заразите ка ј добитокот и расти-
телните штетници — — — — — — 

640. Одлука за делот од интересот кој на 
Народната банка на Југославија и припа-
ѓа за извршување на нејзините задачи 

л 
641. Одлука за измени и дополненија на Од-

9 луката за привремено регулирање на на-
доместоците на сојузните пратеници и 
на фунвдионерите што ги избира или 
менува Сојузната скупштина — — — 

642. Одлука за именување претседател на Со-
јузната комисија за нуклеарна енергија 

643^ Препорака за распределбата на доходот 
и за личните доходи во работните орга-
низации — — — — — — — — 

644. Препорака за потребата од намалување 
на буџетската потрошувачка и ^ п р о -
дуктивните трошоци на работните орга-
низации — — — — — — — — 

645. Одлука за измени на одлуката за давање 
кредити за определени работи — — — 

646. Одлука за измена на Одлуката за опое-
делување на височината на ортопедскиот 
додаток за воените инвалиди од војните 

647. Правилник за измени и дополненија 
Правилникот за преработки на гројзе и 

648. Наредба за условите за извоз на свежи 
сливи, свежо грозје и свежи пиперки — 

649. Наредба за престанак на важењето на 
Наредбата за обврската за пријавување 
количините на вино, шира и нивни пре-
работки, произведени пред влегувањето 
во сила на Законот за виното, што не ги 
исполнуваат условите предвидени со тој 
закон — — — — — — — — — 

650. Наредба за измена на Наредбата за заш-
тита на потеклото на прочуеното вино 
,,дингач" — — — — — — — — 

Исправка на Решението за именување прет-
седател и членови на Управниот од-
бор на Југословенската лотарија — — 
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