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Врз основа на членот 12 став 1, во врева со чл. 
155 и 156 од Законот за изборот на сојузните пра-
теници („Службен лист на СФРЈ'^ бр. 8/67), а би-
дејќи во Просветно-културниот собор на Сојузната 
скупштина е испразнето пратеничко^ место во Из-
борната единица 15 - Ново Сараево, донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА 
СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на сојузен пратеник за Просветно-културниот 
собор на Сојузната скупштина во Изборната еди-
ница 15 — Ново Сараево. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 6 
септември 1967 година. 

02 бр 2240/1 
24 јуни 1967 година 

Белград 
Претседател на 

Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

427. 

Врз основа на членот 112 став 1 и членот 146 
од Основниот закон за рударството („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/66), во согласност со Сојузниот со-
вет за труд, сојузниот секретар за стопанство про-
пишува 

. П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРОПИСИТЕ 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА МЕРКИТЕ ЗА 
ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ ПРЕВОЗОТ НА 

ЛУЃЕ И МАТЕРИЈАЛИ ПО ОКНАТА НА 
РУДНИЦИТЕ 

Член 1 
Во Прописите за техничките мерки и за мерки-

те за заштита при работата при превозот на луѓе 
и материјали по окната на рудниците (Додаток на 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/67), кои се составен 
дел од Правилникот за техничките мерки и за мер-
ките за заштита при работата при превозот на луѓе 
и материјали по окната на рудниците („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 6/67), во членот 29 ставот 2 се 
менува и гласи: 

„Пречник котура Коере код нових постројења 
мора бити на ј ман,е 80 путе већи од називног преч-
ника извозног ужета, а ако је квалитет челика 
180 kp/mm2 и више — најмање 100 пута већи од на-
зивног пречника извозног ужета." 

Член 2 
Во членот 134 став 1 се додава нова реченица, 

Која гласи: „Машинист извозив машине ној и навр-

ши 50 година живота може и даље вршити послове 
машинист^ извозне машине ако испуњав-а Здрав-
ствено условен 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 549 
27 јуни 1967 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за стопанство, 
Владо Јуричиќ, с. р, 

428. 
Врз основа на чл. 14, 14а и 44 од Законот за На-

родната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65 и 47/66), членот 5 од Законот за 
измени и дополненија на Законот за Народната 
банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 47/66) и членот 102 од Законот' за банките и 
кредитните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67 и 17/67), во согласност 
со Сојузниот извршен совет, гувернерот на На-
родната банка на Југославија донесува 

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

КРЕДИТИРАЊЕ 

1. Во Одлуката заж регулирање на односите на 
деловните банки со Народната банка на Југосла-
виј-а по работите на краткорочно кредитирање 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 50/66 и 11/67) во 
точката 4 став 1 на крајот на одредбата под 3 то-
чката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додаваат три нови одредби, кои гласат: 

„4) врз основа на договорите за кредити за за-
лихи на домашна пченица од родот на 1967 година 
дадени на специјализираните претпријатија за 
промет и преработка на жита - до 'височина од 
65% од состојбата на тие кредити, а под услов тие 
кредити да се враќаат според договорената дина-
мика, во согласност со предвидената реализација 
на залихите, и крајниот рок за нивното враќање 
да не е подолг од 10 месеци сметајќи од денот на 
почетокот на користењето; 

5) врз основа на договорите за кредити дадени 
за извоз на опрема и за изведување инвестициони 
работи во странство на кредит — до височината на -
отплатите п0 тие кредити што втасуваат во рок до 
3 месеци од денот на користењето на р е е с к о итниот, 
односно документарниот кредит, а под услов на-
платата од странскиот купувач да е обезбедена со 
меница или гаранција на странската банка; 

6) врз основа на договорите за кредити дадени 
за производство и подготвување стоки за извоз -
до височина од 5% во јули, 10% во август и 15% 
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во септември и подрцна - од состојбата на 1фе-
датите за извоз што ги дала банката во смисла на 
одредбата под 1 од овој став, а под услов продаж-
бата да е договорена со странски купувач и да е 
предвидено плаќање во девизи што ее од значење 
за одржувањето на ликвидноста во меѓународните 
плаќања." 

Досегашните ст. 2 и 4 се бришат, а досегашниот 
став 3 станува став 2. 

Во точката 5 ставот 2 се менува и гласи: 
„Реескотниот лимит од ставот 1 на оваа точка 

банката може да го пречекори, и тоа: 
1) за делот на кредитите за извоз дадени во 

смисла на одредбите од точката 4 став 1 под 1, 5 
и 6 на оваа одлука — до височината до која според 
тие одредби банката може да користи реесконтен 
односно документарен кредит — под услов 50% од 
реесконтниот лимит веќе да искористила врз осно-
ва на такви кредити и да е потребно да го прече-
кори реесконтниот лимит поради зголемување на 

v обемот на тие кредити над нивната состојба на 31 
декември 1966 година; 

2) за делот на кредитите за залихи на пченица 
дадени во смисла на одредбата од точката 4 став 1 
под 4 на оваа одлука, а најмногу до износ од 65% 
од состојбата на тие кредити." 

, 3. Во точката 7 по ставот 3 се додава нов став 
4, кој гласи: 

„Одредбите од оваа точка не се однесуваат на 
делот на реесконтниот односно документарниот 
кредит што банката го користи во смисла на од-
редбата од точката 4 став 1 под 4 на оваа одлука". 

4. По точката 9 се додава нова точка 10, која 
гласи4 

,ДО. Банките што на 1 1ули 1967 година не корнер 
тат реесконтен односно документарен кредит кај 
Народната банка на Југославија, а ги исполнуваат 
пропишаните услови за користење на тој кредит, 
можат да користат таков кредит, и тоа: 

1) во периодот јули-октомври 1967 година — 
по 10% месечно од износот на утврдениот реескон-
тен лимит; 

2) во ноември и декември 1967 година — по 
30% од износот на утврдениот реесконтен лимит." 

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

О. бр. 60 ; 

29 јуни 1967 година 
Белград ш 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
др Никола Миљаниќ, с. р. 

429. 
Врз основа на точката 6 став 2 од Одлуката за 

регулирање на односите на деловните банки со На-
родната банка на Југославија по работите на крат-
корочно кредитирање („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 50/66, 11/67 и 29/67), гувернерот на Народната 
банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВРАЌАЊЕ ДЕЛ ОД ПОСЕБНИОТ КРЕДИТ НА 
ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Деловните банки што користат посебен кредит 
од точката 6 став 1 на Одлуката за регулирање 
на односите на деловните банки со Народната бан-
ка на Југославија по работите на краткорочно кре-
дитирање, се должни да П вратат на Народната 
банка на Југославија дел од тој кредит во висо-
чина од 10% од состојбата на долгот по тој кредит 
на 30 јуни 1967 година, 

2. Делот на кредитот утврден во смисла на 
точката 1 од оваа одлука, банките се должни да 
П го вратат на Народната банка на Југославија 
според следната динамика: , 

1) до 20 август 1967 година — најмалку 33%; 
2) до 20 септември 1967 година — најмалку 33%t 
3) до 20 октомври 1967 година - остатокот. 
3. Ов-аа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

О. бр. 59 
29 јуни 1967 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

^ Гувернер, 
др Никола Миљанкќ, с. р. 

430. 
Врз основа на членот 31 став 1 точка 1 во врска 

со чл. 7, 9 и 21 до 24 од Законот за Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на стопанскиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
краишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65), уп-
равниот одбор на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на стопанскиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и краишта донесува 

П Л А Н 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТО-
ПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
НО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 1966 ДО 1970 ГОДИНА 
1. Средствата од Фондот на федерацијата за 

кредитирање на стопанскиот развоја на стопански 
недоволно ра-звиените републики и краишта (во 
понатамошниот текст: Фондот) што се формираат 
во смисла на чл. 15 и 40 од Законот за Фондот, ка-
ко и средствата од членот 16 на тој Закон што про-
излегуваат од интересот на кредитите дадени од 
средствата на Фондот формирани според членот 15 
од Законот за Фондот, како и од интересот на сло-
бодните средства од Фондот вложени кај банките, 
се распоредуваат на: 

а) дел на средствата за извршување задачите 
на Фондот; 

б) дел на средствата за подмирување потребите 
на работењето на Фондот. 

Средствата на Фондот што ќе се формираат од 
дотации — во смисла на членот 16 од Законот за 
Фондот, како и средствата што ќе се формираат од 
домашни и странски заеми — во смисла на членот 
17 од Законот за Фондот, се распоредуваат за извр-
шување задачите на Фондот. Распоредот и условите 
за користење на овие средства се утврдуваат со по-
себна одлука на управниот одбор на Фондсрт, во 
зависност од намената со која е условена дотаци-
јата и од условите под кои е склучен заемот. 

Од средствата формирани во смисла на одред-
бата под џ) на ставот 1 и ставот 2 на оваа точка/ 
се издвојува дел во височина од 0,2% од износот 
на кредитите што ги дал Фондот, според состојбата 
на тие кредити утврдена по завршната сметка за 
секоја година почнувајќи од 1966 до 1970 година, 
и се распоредува во посебен резервен фонд во сми-
сла на членот 37 од Статутот на Фондот. 

Делот на средствата за подмирување потребите 
на работењето на Фондот се утврдува со посебна 
одлука на управниот одбор на Фондот секоја го-
дина. 

Средствата формирани во смисла на одредбата 
под а) на ставот 1 и ставот 2 од оваа точка, а по 
одбивање на средствата од ставот 3 на оваа точка 
- за посебен резервен фонд — составуваат кредитен 
фонд и тие им се даваат во вид на општи и намен-
ски кредити, и тоа; 
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а) средствата од одредбата под а) на ставот 1 
од оваа точка на: 

' — Инвестиционата банка, Сараево, во височина 
од 30,7%; 

— Инвестиционата банка, Титоград, во височина 
од 13,1%; 

— Стопанската банка, Скопје, во височина од 
26,2%; 

— Инвестиционата банка, Приштина, во висо-
чина од 30,0%; 

б) средствата од ставот 2 на оваа точка — во 
зависност од намената на дотацијата и условите ( 
утврдени со договорот за заем. 

Од средствата дадени во смисла на одредбата 
под а) на ставот 5 од оваа точка наведените банки 
ќе издвојат за потребите за укажување техничка 
помош износ во височина до 2% хако наменски кре-
дит за кој се утврдуваат посебни услови. 

2. За општите кредити што се даваат во смисла 
на членот 7 од Законот за Фондот, а во рамките на 
средствата од точката 1 став 5 под а) на овој план, 
се утврдуваат следните услови: 

а) височината на каматната стопа изнесува 4% 
годишно; 

б) заемот треба да се исплати во рок од 15 го-
дини; 

в) почетокот на отплатувањето на кредитот 
втасува во рок од 36 месеци по завршувањето на 
годината во која е започнато користењето на кре-
дитот; 

г) втасаните ануитети се пресметуваат полуго-
дишно и се уплатуваат во рок од 6 месеци до вта-
саноста; „ 

д) договорите за користење кредит се склучу-
ваат на износот што ќе и бидр одобрен на одделна 
банка во текот на годината, а во рамките на сред-
ствата што Д е ги оствари Фондот и к е и ги одобри 
на банката до 31 декември односната година. 

За наменските кредити што се даваат во смисла 
на членот 7 од Законот за Фондот, а во рамките 
на средствата од точката 1 став 5 под а) на овој 
план, се утврдуваат следните услови: 

а) за вложување во објекти на енергетиката, 
црната и обоената металургија, базичната хемија, 
ратификацијата, индустријата на целулоза и хар-
тија и цементната индустрија: 

— височината на каматната стопа изнесува 2% 
годишно; х 

— заемот треба да се наплати во рок од 20 го-
дини; в 

б) за вложување во мелиорации, сообраќајници 
и шумски комуникации: 

— височината на каматната стопа изнесува 2% 
годишно; 

— заемот треба да се исплати во рок од 25 го-
дини; . . 

в) за вложување во магистрални сообраќајници 
во чие финансирање учествува федерацијата: 

— височината на каматната стопа изнесува 1% 
годишно; 

— заемот треба да се исплати во рок од 30 го-
дини; 

г) за вложување во објекти на туристичкото 
стопанство: . / 

— височината на каматната стопа изнесува 2% 
годишно; 

— заемот треби да се̂  исплати во рок од 15 го-
дини. 

Во поглед другите услови на кредитите од ста-
вот 2 на оваа точка, а кои се однесуваат на поче-
токот на отплатувањето на заемот, втасаноста и пре-
сметувањето на ануитетите и на договорот за 
користење на кредитот, важат условите наведени 
во одредбите в), г) и д) на ставот 1 од оваа точка. 
По исклучок, управниот одбор на Фондот може во 
определени случаи, на предлог од банката на која 
и% е одобрен наменски кредит, да го помести поче-
токот на рокот за отплатување на тој кредит. 

3. За кредитите што се даваат за укажување 
техничка помош од средствата издвоени во смисла 

на точката 1 став 6 од овој план, се утврдуваат 
следните услови: 

а) височината на каматната стопа Изнесува 1% 
годишно, со тоа што банките-корисници на овој 
кредит да не можат да договараат со крајните ко-
рисници каматна стопа поголема од 2% годишно; 

б) заемот треба да се исплати во рок од 5 го-
дини; 

в) овие кредити можат да ги користат само бан-
ките наведени во точката 1 став 5 под а) на овој 
план; 

г) почетокот на отплатувањето на овие кредити 
втасува во рок од 24 месеци по завршувањето на 
годината во која е започнато користењето на кре-
дитот; 

д) втасаните ануитети се пресметуваат полуго-
дишно и се уплатуваат во рок од 6 месеци од вта-
саноста; 

ѓ) договорите за користење на овие кредити се 
склучуваат на износ кој ќе се добие со примена на 
процент до 2% врз износот што ќе и го одобри Фон-
дот на одделна банка во текот на годината, а во 
рамките на средствата што Фондот ќе ѓи оствари 
и ќе и ги одобри на банката до 31 декември текуш-
тата година. 

4. За кредитите што ќе се користат за модерни-
зација, рационализација, реконструкција и инте-
грација, освен објектите што ќ,е користат,. кредити 
под условите од точката 2 став 2 на овој план, се 
утврдуваат следните услови: 

а) височината на каматната стопа изнесува 2% 
годишно; 

б) во поглед на другите услови важат во сЅ 
одредбите на точката 2 став 1 под б), в), г) и д) од 
овој план. 

5. Кредитите што ќе ги добијат банките од Фон-
дот можат да се користат за целите и на начинот 
што се определени со чл. 5, 10, 26 и 27 од Законот 
за Фондот, со овој план и со договорот. 

6. Банките како' корисници на средствата се 
должни со средствата на Фондот ,првенствено да 
обезбедуваат изградба на објектите што Општестве-
ниот план на развојот на Југославија од 1966 до 
1970 година ги предвидел заради усогласен развој 
на стопанството на целата земја, а чија изградба 
беше и една од причините за учеството на одделни 
републики и Автономната Покраина Косово и Ме-
тохија во вкупните средства на Фондот. 

7. За кредитите дадени од средствата на Фондот 
во 1966 година, за кои беа утврден^ условите со 
планот з а . употреба на средствата на Фондот за 
1966 година, ќе се применуваат условите за креди-
тирање предвидени со овој план. 

Бр. 158/1 
9 јуни 1967 година 

Белград 
Фонд на федерацијата за кредитирање на стопан-
скиот развој на стопански недоволно развиените 

републики и краишта 
Претседател на 

Директор, Управниот одбор, 
Урош Видовиќ, с. р. ДР Марјан Брецељ, с. р. 

По споредувањето со изворниот текст утврдено 
е дека во текстот на Правилникот з а заштита при 
работата и за техничките мерки за развивачи на 
ацетилен и за ацетиленски станици, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/67, се потпаднаа 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБО-
ТАТА И ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ ЗА РАЗВИ-
ВАЧИ НА АЦЕТИЛЕН И ЗА АЦЕТИЛЕНСКИ СТА-

НИЦИ 
Во членот 8 став 2 наместо ознаката: „кр/ст114 

треба да стои: „кр /тт г " . 
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Во членот 16 став 2 точка 2 наместо зборот: 
„(експлозивна)" треба да стои: „(експлозивна)". 

Во членот 78 став 1 точка 2 наместо ознаката: 
„V. Ѕ" треба да стои: „mm VS". 

Од Сојузниот совет за труд и Сојузниот секре-
таријат за стопанство, Белград, 23 јуни 1967 година. 

По споредувањето со изворниот текст утврдено 
е дека во текстот на Правилникот за општите мер-
ки и нормативи за заштита при работата за граде-
жните објекти наменети за работни и помошни про-
стории, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/67, се поткраднаа долу наведените грешки, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПШТИТЕ МЕРКИ И 
НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА ЗА 
ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ НАМЕНЕТИ ЗА РАБОТ-

НИ И ПОМОШНИ ПРОСТОРИИ 
\ 

Во членот 8 по зборот: „гаражи" треба да стои 
запирка. 

Пред членот 21, во називот на одделот 4, збо-
ровите: „и складишта" се бришат, а наместо на-
зивот на под одделот: „Врати" треба да стои: „Вра-
ти и складишта". 

Во членот 24 став 1 наместо зборот: „мора" тре-
ба да стои: „треба". 

Во членот 25 став 1 наместо зборот: „изграден" 
треба да стои: „изработен". 

Во чл. 42, 44, 48 и 49 наместо: „(UDK)" треба да 
стои: „(MDK)". 

Пред членот 61 наместо наз-ивот на одделот: 
„Помошни простории" треба да стои: „5. Помошни 
простории". 

Од Сојузниот совет за труд, Белград, 23 јуни 
1967 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА СО КО-
ЈА СЕ ПОНИШТУВА ПРАВИЛНИКОТ НА' СО-
ЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДИТЕ ПО-
МИНАТИ ВО СТРАНСТВО ШТО ВО ПОСЕБНИ 
СЛУЧАИ СЕ СМЕТААТ ВО ПЕНЗИСКИ СТАЖ 
СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕНОТ 160 СТАВ 2 
ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на Пр-авилникот на Со-
јузниот завод за социјално осигурување за опре-
делување на периодите поминати во странство што 
во посебни случаи се сметаат во пензиски стаж 
според одредбите на членот 160 став 2 од Основниот 
закон за пензисково осигурување, врз основа на 
јавната расправа одржана на 20 јуни 1967 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. Се утврдува дека Правилникот на Сојуз-
ниот завод за социјално осигурување за оп-
ределување на периодите поминати во странство 
што во посебни случаи се сметаат во пензиски стаж 
според одредбите на членот 160 став 2 од Основ-
ниот закон за пензиското осигурување, бр. 3635-1/65 
од 3 февруари 1966 година (во понатамошниот текст: 

Правилникот), не е објавен и дека е неговото вле-
гување во сила определено од наредниот ден од 
денот на потпишувањето, та поради тоа наведениот 
правилник се поништува, 

2. Се утврдува дека одредбата на членот 1 став 
1 точка 1 од Правилникот не е во согласност со од-
редбите на членот 160 став, 2 на Основниот закон 
аа пензиското осигурување. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Р а з л о з и 
Во постапката што е поведена по иницијатива 

од Уставниот суд на Југославија утврдено е дека 
Правилникот не е објавен и ' дека ' е неговото вле-
гување во сила определено од наредниот ден од 
денот на потпишувањето. Со тоа дојде до повреда 
на одредбите од членот 152 на Уставот на СФРЈ, 
кои предвидуваат дема законите и другите прописи 
мораат да бидат објавени пред да влезат во сила, 
а дека влегуваат во сила најрано осмиот ден од 
денот на објавувањето. 

Оваа повреда на Уставот е од таков карактер 
што мора да доведе до поништување на сите од-
редби на Правилникот, т. е. на целиот Правилник, 
што значи дека секој оној на кој со правосилен по-
единечен акт, донесен врз основа на Правилникот, 
му е повредено некое право, има право да бара из-
мена на тој акт (член 26 став 2 и член 32 од За-
конот за Уставниот суд на Југославија — „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/63). 

Уставниот суд во текот на постапката исто та-
ка утврди дека според членот 1 став 1 точка 1 на 
Правилникот како посебен стаж на осигурениците 
што биле на школување или специјализација во 
странство во смисла на членот 160 став 2 од Основ-
ниот закон за пензиското осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67 и 
18/67) времето по престанокот на школувањето или 
специјализацијата им се засметува само ако се 
упатени во странство од активна служба односно 
работен однос. Оваа одредба на Правилникот не 
произлегува од одредбите на членот 160 став 2 на 
Основниот закон за пензиското осигурување, ниту 
Сојузниот завод за социјално осигурување може-
ше врз основа на членот 160 став 4 на тој закон 
да ги ограничува правата утврдени со законот 
Поради тоа Уставниот суд поништувајќи го целиот 
Правилник сметаше за потребно да утврди дека од-
редбата на членот 1 став 1 точка 1 на Правилни-
кот, во делот во кој сметањето во посебен стаж на 
времето поминато во странство се условува со прет-
ходно осигурување, е во спротивност со одредбите 
на членот 160 став 2 на Основниот закон за пен-
зиското осигурување. 

Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија одржана на 20 јуни 
1967 година. 

У. бр. 390/66 
20 јуни 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА У-
КИНУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕНОТ 1 СТАВ 
1 ТОЧКА 1 ПОД а), б) И в) НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ 
ШТО ГИ ВРШИ УСТАНОВАТА ЗА ЧИСТОТА, 
ГРАДСКО И ВОНГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО - КУМА-

НОВО, ОД 17 АВГУСТ 1965 ГОДИНА 
Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 

законитоста на членот 1 став 1 точка 1 под а), б) и 
в) на Одлуката за определување на цените на услу-
гите што ги врши Установата за чистота, градско 
И Белградско зеленило - - Куманово, што Устано-
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вата за чистота, градско и вонградско зеленило — 
Куманово, ја донесе на 17 август 1965 година и на 
која Собранието на општина Куманово даде соглас-
ност со своето решение од 27 август 1965 година 
(„Службен гласник на општина Куманово", бр. 
13/65), по јавната расправа одржана на 20 март 1967 
година, а врз основа на членот 26 од Законот за 
Уставниот суд на Југославија, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинуваат одредбите од членот 1 став 1 

точка 1 под а), б) и в) на Одлуката за определување 
на цените на услугите што ги врши Установата за 
чистота, градско и вонтрадско зеленило - Кума-
ново, што ја донесе Установата за чистота, градско 
и вонградсхо зеленило - - Куманово на 17 август 
1965 година и на која Собранието на општина Ку-" 
маново даде согласност со своето решение бр, 23155/1 
од 27 август 1965 година („Службен гласник на оп-
штина Куманово", бр. 13/65). 

2. ОЕѓаа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службен гласник на општина Ку-
маново". 

3. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука поради следните причини: 

По повод предлогот на Трговското претпријатие 
„Ангроснабдител", Куманово, Уставниот суд на Ју-
гославија ја оценуваше законитоста на членот 1 
став 1 точка 1 на Одлуката за определување на 
цените на услугите што ги врши Установата за чи-
стота, градско и вонградско зеленило — Куманово, 
и тоа во одредбите под а), б) и в) во кои се пропи-
шани обврски на корисниците на услугите за одр-
жувале на јавната чистота односно цени на тие 
услуги за одделни категории корисници. Цените на 
услугите во тие одредби се определени така што 
граѓаните да плаќаат 0,30 динари, месечно по една 
станбена просторија, работните и други организации 
3.60 динари за секоја просторија до 20 т 2 а над 
таа површина за секој натамошен квадратен метар 
по 0,20 динари, и конечно, општината за чистење 
на улиците плаќа 0,04 динари по 1 т 2 површина 
што ќе ја определи ОПШТИНСКОТО собрание. 

Па разгледувањето на фактичната и правната 
состојба на работите во предметот на спорот, како 
и наводите на учесниците во постапката изнесени 
на јавната расправа, Уставниот суд констатира дека 
во оспорените одредби очигледно постои голема раз-
лика односно несразмера во височината на цената на 
оваа услуга по единица на мера за одделни кате-
гории корисници. Разликата во цената за иста ус-
луга за граѓаните и за работните и други органи-
зации, според наведените одредби, е изразена дури 
и во десеткатен однос, а оваа несразмера уште е на-
големена со тоа што, според објаснението од точката 
1 на одлуката, за граѓаните цената се пресметува 
на ограничена површина станбен простор, додека за 
работните организации како основица за пресмету-
вање на цената се земаат, покрај Површината на 
сите покриени деловни простории, и сите други 
простори што се користат за вршење деловни деј-
ности. 4 

Според оцената на Уставниот суд ваквиот на-
чин на определување на цените создава неоправ-
дано големи разлики и груба нееднаквост во обврс-
ките на одделни категории корисници на оваа ко-
мунална услуга, пред се на штета на работните ор-
ганизации. Дури и ако се зе^ат предвид специфич-
ностите' на услугите од тој вид, неможноста ЗА 
то^но мерење на квантитетот на извршените услуги, 
разликите што постојат поради различна намена на 
површините на кои мора да се одржува чистота, 
како и сите други околности што ги засегаат од-
носите во вршењето на оваа дејност — очигледно 
е дека во конкретниов, случај се наполно занема-
рени објективните мерила во проценувањето на обе-
мот на услугата што фактично ја користат работ-

f ните организации, па и работната организација 
- предлагач, така што пропишаната цена да не 
може да Л се смета ни приближно еквивалентна на 
претпоставената услуга, 

Со оглед на изложеното, Уставниот суд најде 
дека одредбите од одлуката што се во прашање не 
се во согласност со закон, па врз основа на членот 
26 од Законот за Уставниот суд на Југославија од-
лучи да ги укине со денот на објавувањето на сво-
јата одлука. При тоа Уставниот суд ја зеде предвид 
фактичната состојба утврдена на јавната расправа 
што се однесува до околностите под кои во Ку-
маново се вршат услугите за одржување на јавната 
чистота, како и тоа дека сите корисници се неос-
порно должни да ги плаќаат овие услуги, независ-
но од тоа на кој начин се определени цените. 

4. Оваа.одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија одржана на 22 март 
1967 година. 

У бр. 312/66 
22 март 1967 година 

Белград 
Претседател на 

Уставниот суд на Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА У-
КИНУВАЊЕ НА ЧЛ. 10, 5 И 6 НА ОДЛУКАТА НА 
ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ ПИРОТ ЗА КОМУ-
НАЛНИТЕ ТАКСИ И 'TAP. БР. 2 ОД ТАКСЕНАТА 

ТАРИФА 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на Одлуката на Општин-
ското собрание Пирот за комуналните такси, бр. 
05-7521/1 -65 од 4 јуни 1965 година, врз основа на 
јавната расправа одржана на 26 мај 1967 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинуваат чл. 10, 5 и 6 на Одлуката на 

Општинското собрание Пирот за комуналните так-
си, бр. 05-7521/1-65 од 4 јуни 1965 година, ул тар. бр. 
2 од Таксената тарифа која е составен дел на таа 
одлука. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на рФРЈ" и во „Службени лист општине Ниш". 

3. Причините поради кои Уставниот суд на Ју-
гославија ја донесе својата одлука се следните: 

Со предлогот на Угостителското претпријатие 
Пирот е поведена постапка пред Уставниот суд на 
Југославија: а) за оценување на уставноста на чле-
нот 10 од Одлуката на Општинското собрание Пи-
рот за комуналните такси, бр. 05-7521/1-65 од 4 ју-
ни 1965 годиш (во понатамошниот текст: Одлуката), 
со кој покрај другото, е пропишано дека Одлуката 
во делот кој се однесува на таксите што се опреде-
лени во годишен износ ќе се применува од 1 јануа-
ри 1965 година, т. е. пред влегувањето во сила на 
Одлуката; б) за оценување на уставноста и зако-
нитоста на членот 5 од Одлуката, со кој, покрај 
другото, е пропишано дека жалбата не го задржува 
извршувањето на решението, како и на членот 6 од 
Одлуката, со кој е пропишано дека во се другоj што 
со Одлуката не е предвидено во поглед на пресме-
тувањето, разрежувањето и наплатувањето на такса, 
жалбите, казните враќањата, прекинувањата, за-
стареноста и др. согласно ќе се применуваат про-
писите за придонесите и даноците на граѓаните, vt 

,в) за оценување на законитоста на тар. бр. 2 од 
Таксената тарифа, која е составен дел на Одлука-
та, а со кој се пропишани различни височини на 
комуналните такси за истакнување фирма на дег 
ловните простории, и тоа во зависност од катего-

4 риј ата на носителите на стопанските де j лости. 
По спроведената претходна постапка овласте-

ниот предлагач се откажа од предлогот, па Устав-
ниот суд реши по сопствена иницијатива да ја 
продолжи постапката за оценување на^ уставноста 
и законитоста на Одлуката. 
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Оценувајќи ја уставноста на одредбата од чле-
нот 10 на Одлуката, со која е пропишано дека Од-
луката во еден нејзин дел ќе се применува од 1 
јануари 1965"година, т е. пред нејзиното влегување 
во сила, Уставниот суд најде дека оваа одредба за 
повратив дејство не е во согласност со одредбата 
од членот 154 став 2 на Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, со која е про-
пишано дека само со закон може да се определи 
одделни негови одредби и прописи донесени врз ос-
нова на такви одредби да имаат повратно дејство. 
Општинските собранија во оваа област на својата 
нормативна дејност немаат законско овластување за 
пропишување повратно дејство " 

Со одредбите од чл. 5 и 6 на Одлуката се ре-
гулирани и правилата на постапката. Уставот на 
Југославија со членот 156 определува дека постап-
ката за одлучување во одделни работи може да се 
пропише само со закон. Натаму, со одредбите од 
чл. 2 и 3 на Законот за општата управна постапка 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/65), како начелни 
одредби, предвидено е дека посебна постапкта со 
која се отстапува од одредбите на Законот за оп-
штата управна постапка, може да се пропише само 
со посебен закон. Ако со посебен закон''за некоја 
управна област не е пропишана постапка, супсиди-
јарно треба да се применуваат одредбите од За-
конот за општата управна постапка. Бидејќи со 
Основниот закон за комуналните такси („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/64). а ниту со Законот за ко-
муналните такси на СР Србија („Службени гласник 
СРС", бр. 19/65), не е пропишана посебна постапка 
за областа на комуналните такси, тоа, според на-
ведените одредби на Законот за општата управна 
постапка, во оваа ,област треба да се применуваат 
одредбите на Законот за општата управна постап-
ка, што наедно значи дека Собранието на општи-
на Пирот не било овластено да пропишува со своја 
одлука посебна управна постапка. Што се однесува 
до одредбата на членот 6 од Одлуката, со која е 
регулирано прашањето за застареност на наплатата 
на комуналните такси, треба да се укаже на одред-
бата на членот 7 на Основниот закон за комунал-
ните такси, со која е пропишано дека правото на 
наплата на такса застарува за две години по истекот 
на годината во која требало да се плати такса, а 
правото на враќање на повеќе платена такса — 
за две години по истекот на годината во која била 
платена таксата, од што произлегува дека праша-
њето за застареност на наплатата на комуналната 
такса не можело со Одлуката да биде регулирано 
поинаку. 

Според тоа, одредбите од чл. 5 и 6 на Одлуката 
не се во согласност со Уставот на Југославија, со 
Законот за општата управна постапка и со Основ-
ниот закон за комуналните такси 

Во поглед на тар бр. 2 од Таксената тарифа, 
Со кој се пропишани различни комунални такси за 
Истакнување фирма, во зависност од категоријата 
на носителите не стопанските дејности, Уставниот 
суд најде дека ваквото пропишување не е во со-
гласност со членот 5 од Основниот закон за кому-
налните такси, бидејќи височината на комуналните 
такси според одредбите од овој член не може да 
се определува ниту според вредноста на предметот 
ниту според извршениот промет односно остварениот 
приход, па според тоа не може да се определува 
ниту според видот на стопанската дејност. 

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд-на Југославија одржала на 26 мај 1967 
година 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на точката 3 став 4 од Одлуката за 
основањето и работата на Генералниот секретаријат 
на Претседателот на Републиката („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 26/63 и 1/66), Претседателот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
донесува 

Р Е ИГ Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН СЕ-
КРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИ-

КАТА 

За помошник генерален секретар на Претседа-
телот на Републиката во положба на сојузен пот-
секретар се именува Владимир Саичиќ, генерален 
комесар на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија за Меѓународната изложба во 
Монтреал. 

Р. бр. 79 
20 јуни 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У бр.17/67 
26 мај 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот судена 
Југославија, 

БЛАЖО Јовановиќ, с. I 

Врз основа на членот 23а од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен Чговет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ НА 
СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ПАЗАРОТ И 

ЦЕНИТЕ ft 
За членови на Комитетот на Сојузниот извршен 

совет за пазарот и цените се именуваат, и тоа: 
1) Петар Нешиќ, директор на Дирекцијата за 

резерви на индустриски производи; 
2) Иво Фабинц, стручен соработник на Инсти-

тутот за надворешна трговија; 
3) Никола Филиповиќ, директор на Сојузниот 

завод за цени; 
4) Бранко Хорват, директор на Југословенскиот 

институт за економски истражувања; 
5) Владо Јуричиќ, заменик на сојузниот секре-

тар за стопанство; 
6) Бранко Мијовиќ, генерален директор во На-

родната банка на Југославија; 
7) Горѓе Пеклиќ, потсекретар во Сојузниот се-

кретаријат за финансии; 
8) Марјан Божиќ, функционер во Централниот 

совет на Сојузот на синдикатите на Југославија; 
9) Борис Шнудерл, ^заменик на сојузниот секре-

тар за надворешна трговија; 
10) Радован Урошевиќ, секретар на Секретари-

јатот за прашања на стопанскиот систем на Сојуз-
ната стопанска комора; 

11) Марко Узелац, директор на Дирекцијата за 
резерви на прехранбени производи;' 

12) Душан Буковиќ, советник во Сојузниот из-v 
вршен совет; л 

13) Анте Зашиј аревиќ, помошник генерален ди^ 
ректор во Сојузниот завод за стопанско плани-
рање и 
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14) Јулие Драсиновер, директор на Заводот за 
истражување на пазарот. 

Б. бр. 48 
14 јуни 1967 година 

Белград 
Сојузен извршеа совет ј 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ч 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" во бројот 34 од 25 ноември 1966 година 
објавува: -

Конкурс за условите и начинот под кои Стопан-
ската' банка во Скопје ќе дава кредити за изградба 
на комунални објекти. 

Во^ бројот 35 од 9 декември 1966 година објавува: 
Решение за престанување на мандатот и име-

нување на членови на совети на социјални уста-
нови; 

Решение за престанување на мандатот и име-
нување на еден член на Управниот одбор на Ре-
публичкиот фонд за кредитирање и стипендирање 
на студентите: 

Заклучок за Ориентационата програма за ма-
совни подготовки и обука на народот за одбрана на 
земјата; 

Исправка на Законот за определување стопат а 
на придонесот за заложување. 

Во бројот 36 од 23 декември 1966 година обја-
вува: 

Закон за мерките за унапредување на сточар-
ството и здравствената заштита на добитокот; 

Закон за условите под кои работни организации 
можат да произведуваат и доработуваат семе р 

Закон за учество на Социјалистичка Република 
Македонија во инвестиционата изградба На Хидро-
енергетскиот објект „Шпиље";' 

Закон за учество на Социјалистичка Република 
Македонија, во инвестиционата изградба на Хидро-
енергетскиот објект ,Засееш"; 

Одлука за потврдување Статутот на Републич-
киот фонд за нестопански инвестиции; 

Одлука за измена на Одлуката за регулирање 
на надоместоците на пратенЛдоте и функционерите 
што ги избира или именува Собранието; 

Одлука за разрешување претседател на окруж-
ниот стопански суд; 

Одлука за разрешување републички секретар; 
Препорака во врска со подготовките за премин 

на 24-часовна работна недела на работните органи-
зации во СРМ; 

Препорака за вклопување на ЖТП Скопје во 
новите услови на работење. 

Во бројот 37 од 29 декември 1966 година објавува: 
Закон за воведување републички додатен данок 

на промет на стоки на мало; 
Закон за водниот придонес во 1967 година; 
Закон за плаќање придонеси за социјално оси-

гурување за одредени категории лица вон работен 
(ѓднос осигурени според прописите за социјално о-
сигурување; ; 

Закон за условите под кои се омега дека осигу-
реникот издржува членови на семејството и дека 
членот на семејството нема сопствени приходи до-
волни за издржување; 

Закон за највисоката граница до која собра-
нијата на комуналните заедници на социјалното о-
сигурување на работниците можат да ја определат 
стопата на основниот придонес за здравствено оси-
гурување на работниците за 1967 година; 

Закон за изменување и дополнување на Законот 
за републички придонеси и даноци на граѓаните; 

Закон за укинување на Републичкиот фонд за 
нестопански инвестиции; 

Закон за изменување и дополнување на Законот 
за условите за обезбедување, користење и губење 
заштитен додатак на пензиите; 

Одлука за привремено финансирање на потре-
бите на Социјалистичка Република Македонија во 
периодот јануари^март 1967 година. 

Во бројот 38 од 31 декември 1966 година обја-
вува; 

Закон за учениците во стопанството; 
Закон за определување повластици во јавниот 

патнички сообраќај4, 
Закон за изменување и дополнување на Зако-

нот за Републичкиот фонд за социјални установи; 
Закон за висината на надоместоците за ветери-

нарно-санитарните прегледи и на таксата за уве-
рение за здравствената состојба на добитокот; 

Тарифа за висината на надоместоците за вете-
ринарно" санитарни прегледи и за таксата за увере-
ние за здравствената состојба на добиток; 

Закон за краишта чиј развиток ќе се кредитира 
со средствата на Републичкиот фрнд за кредити-
рање на побрзиот стопански развиток на недоволно 
развиените краишта; 

Закон за определување на процентот и банката 
кај која се депонираат средствата за изградба на 
електроенергетски објекти; 

Одлука за пренесување на средства во Резерв-
ниот фонд на Социјалистичка Република Македо-
нија; 

Одлука за пренесување правата и должностите 
на инвеститор за инвестиционите работи на довр-
шувањето континенталниот дел на Јадранската? пат 
на територијата на Социјалистичка Република Ма-
кедонија; 

Одлука за пренесување правата и должностите 
на инвеститор за инвестиционите работи за довр-
шувањето изградбата на пругата Гостивар—Зајац— 
Кичево со крак Зајас—Тајмиште; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
измени на одлуката за стоките на додатниот при-
донес за инвалидско и пензиско осигурување за 
покривање на зголемените обврски на инвалидското 
и пензиското осигурување, поради шетањето на 
стажот на осигурувањето со зголемено траење и 
намалувањето на старосната граница'за 1966 година; 

Одлука за давење согласност на Одлуката за 
стопата на основниот придонес за инвалидско и пен-
зиско осигурување за 1967 година; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
стогоЃѓе на додатниот придонес за инвалидско и 
пензиско осигурување за покривање на зголемените 
обврски на инвалидското и пензиското осигурува-
ње поради сметањето на стажот на осигурувањето 
со зголемено траење и смалувањето на старосната 
граница за 1967 го доше; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
стопите на додатниот придонес за инвалидско и 
пензиско осигурување за покривање на трошоците 
за инвалидско осигурување кои го надминуваат о-
пределениот просек на трошоците на тоа осигуру-
вање за 1967 година; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за , 
стсхпата на придонесот за додаток на деца за 1967 
година; 
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Одлука за измени на Одлуката за стогтите на 
додатниот придонес за инвалидско и пензиско оси-" 
турување за покривање на зголемените обврски н-а 
инвалидското и пензиското осигурување поради сме-
тањето на стажот на осигурувањето со зголемено 
траење и намалувањето на старосната граница за 
1966 година; 

Одлука за стопата на основни-от придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување за 1967 год-ина; 

Одлука за стопите на додатниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување за покривање 
на зголемените обврски на инвалидското и пензи-
ското осигурување поради сметањето на стажот на 
осигурувањето со зголемено траење и смалување на 
старосната граница за 1967 година; 

Одлука за' стопите на додатниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурувања за откривање 
на трошоците за инвалидско осигурување што го 
надминуваат определениот просек на трошоците на 
тоа осигурување за 1967 година; 

Одлука за стопата на придонесот за додаток на 
деца за 1967 година; 

Одлука за користење на остатокот на издвоени-
те средства за закрепнување на пензионерите во 
1966 година; 

Одлука за користење на средствата од Фондот 
за станбените потреби на пензионерите и инвали-
дите на трудот; 

Одлука за основиците и постојани износи на 
придонесите за социјално осигурување на одредени 
категории лица вон работен однос — осигурени по 
прописите за социјалното осигурување; 

Одлука за постојани основици за пресметувања 
и плаќање на придонесите за социјалното осигу-. 
рување и придонесот за додаток на деца и за при-
донесите во постојани износи за одделни категории 
осигуреници; 

Одлука за придонесите за социјално осигуру-
вање за лица во работен однос осигурени ѓ само за 
случај на повреда или болест предизвикана со не-
среќа на работа и зѓГ случај на заболување од про-
фесионална болест; 

Одлука за височината, пресметувањето и пла-
ќањето на придонесот за здравствената заштита на 
уживателите на пензија и инвалиднина за 1967 го-
дина ; 

Одлука за износот на придонесот за додаток на 
деца на уживателите на пензија за 1967 година;v 

Одлука за делот на основниот, и додатниот при-
донес на Фондот на инвалидското и пензиското о-
сигурување кој во 1967 година им припаѓа на ко-
муналните заедници за социјално осигурување на 
работниците на име надоместок на фондовите за 
здравственото осигурување за трошоците на про-
фесионалната рехабилитација и запослувањето на 
инвалидите на трудот; 

Одлука за височината на посебниот придонес за 
здравствено осигурување на членовите на семеј-
ствата на југословенските државјани што стапиле 
во работен однос во странство; 

Одлука за спроведување на задолжително 
здравствено реосигурување на работниците ^во 1967 
година; 

Тарифа на премиите за задолжително здрав-
ствено реосигурување на работниците за ^б^Г го-
дина; 

Одлука за височината на постојаниот износена 
учеството на осигурените лица во трошоците за ко-
ристење на издадените лекови во 1967 година; 

Одлука за дополнување на Одлуката за опреде-
лување гранки, групи односно подгрупи на дејности 
во кои може да се определи додатен придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување за покривање 

трошоците за инвалидското осигурување и утврду-
вање на критериумите за определување височина' 
на придонесот. 

Во бројот 1 од 12 јануари 1967 година објавува: 
Резолуција за развојот на СР Македонија во' 

1966 година и развојните можности во 1967 година; 
Конкурс за дополнување на Конкурсот за да-

вање кредити за учество во финансирањето на мо-
дернизацијата и оптимализацијата на капацитетите 
во индустријата и рударството. 

Во бројот 2 од 23 јануари 1967 година објавува: 
Деловник на Извршниот совет; 
Решение за престанување на мандатот и име-

нување членови на Управниот одбор на Фондот за 
награди „11 Октомври"; 

Решение за именување на потсекретар во Ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи; 

Во бројот 3 од 30 јануари 1967 година објавува: 
Наредба за преземање мериш за заштита на до-

битокот од заразните болести во 1967 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

426. Одлука за распишување дополнителна 
избори за Просветно-културниот собор на 
Сојузната скупштина — — — — — 853 

427. Правилник за измени и дополненија на 
Прописите за техничките мерки и за мер-
ките за заштита при работата при пре-
возот на луѓе и материјали по окната на 
рудниците — — — — — — — — 853 

428. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за регулирање на односите на де-
ловните банки со Народната банка на Ју-
гославија по работите на краткорочно 
кредитирање —4 — — — — — — 853 

429. Одлука за враќа-ње дел од посебниот кре-
дит на деловните банки кај Народната 
банка на Југославија — — — — — 854 

430. План за употреба на средствата од Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на 
стопанскиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и краишта 
за период од 1966 до 1970 година — — 854 

Исправка на Правилникот за заштита при ра-
бота и за техничките мерки За развивачи 
на ацетилен и за ацетиленски станици — i 855 

Исправка на Правилникот за општите мерки и 
нормативи за заштита при работата за 
градежните објекти наменети за работни 
и помошни простории — — — — — 856 

Одлука на Уставниот суд на Југославија со 
која се поништува Правилникот на Со-
јузниот завод за социјално осигурување 
за определување на периодите поминати 
во странство што во посебни случаи се 
сметаат во пензиски стаж според одред-
бите на членот 160 став 2 од Основниот 
закон за пензиското осигурување — — 856 

Одлука на Уставниот суд на Југославија за 
укинување на одредбите од членот 1 став 
1 точка 1 под а) б) и в) на Одлуката за 
определување на цените на услугите што 
ги врши Установата за чистота, градско 
и вонградско зеленило — Куманово, од 
17 август 1965 година - - — - — — 856 

Одлука на Уставниот суд на Југославија за 
укинување не чл. 10, 5 и 6 на Одлуката 
на општинското собрание Пирот за ко-
муналните такси и тар. бр. 2 од Таксена-
та тарифа — - — — " — — — — 857 
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