
Среда, 19 јануари 1966 

БЕЛГРАД 
БРОЈ 3 ГОД. XXII 

29. 

Врз основа на членот 6 став 3 од Законот за 
употребата на средствата на федерацијата за ин-
вестиции во стопанството во 1966 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 57/65), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА 

НА СООБРАЌАЈОТ ВО 1966 ГОДИНА 
1. Средствата на федерацијата за финансирање 

на инвестициите во областа на сообраќајот во износ 
од 457 милиони динари, предвидени во членот 6 
став 1 на Законот за употребата на средствата на 
федерацијата за инвестиции во стопанството во 1966 
година, ќе се употребат, и тоа: 

во милиони 
динари 

1) за железнички пруги 334,4 
од тоа: 
(1) за довршување на изградба-

та на железничката пруга 
Сараево—Плоче 176,3 

(2) за работите на изградбата 
на клучните објекти на ж е -
лезничката пруга Белград 

— Бар 70 
од тоа: 

а) на територијата на СР Ср-
бија 47,5 

б) на територијата на СР Црна 
Гора 22,5 

(3) за довршување на изградбата 
на делницата Еенковац—За-
дар од железничката пруга 
Книн—Задар 42,1 

(4) за работите на изградбата на 
железничката пруга Гостивар 
— Кичево 46 

2) за патишта 100 
од тоа: 
(1) за работите на изградбата 

на Јадранскиот пат 50 
од тоа: 

а) на територијата на СР Црна 
Гора 30 

б) на територијата на СР Ср-
бија 20 

(2) за работите на изградбата на 
патот Жупања—Сараево—О-
пузен 37 
од тоа: 

а) на територијата на СР Босна 
и Херцеговина 20,65 

б) на територијата на СР Хр-
ватска 16,33 

(3) за работите на изградбата на 
автопатот „Братство—един-
ство" на територијата на СР. , 
Србија 13 

Ѕ) за пловни патишта- 21,6 
од тоа: 
(1) за пловниот пат иа Дунав 21,6 

во милиони 
динари 

4) за студии и истражувања во об-
ласта на сообраќајот 1 

2. Југословенската инвестициона банка ќе врши 
надзор над извршувањето на оваа одлука во поглед 
на правилното и наменското користење на сред-
ствата и извршувањето на работите. 

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

Р, п. бр. 1 
14 јануари 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

30, 
Врз основа на членот 59 став 2 од Основниот 

закон за водите („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), 
сојузниот секретар за здравство и социјална поли-
тика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПАСНИТЕ МАТЕРИИ ШТО НЕ СМЕАТ ДА СЕ 

ВНЕСУВААТ ВО ВОДИ 
Член 1 

Во води што служат како изворишта за снабду-
вање со вода за пиење и за производство на пре-
хранбени продукти или се наменети за тие цели; не 
смеат да се внесуваат материи во количини што: 

1) ја менуваат миризбата или вкусот на водата 
кој не може да се отстрани со таложење, коагула-
ција, -со брзи филтри, со хлорирање или со друга 
метода за пречистување на водата за пиење; 

2) ја зголемуваат бојата на водата над 20°, сме-
тано според кобалт-платинската скала; 

3) ја зголемуваат температурата на водата над 
28° С; 

4) ја зголемуваат содржината на суспендирани 
материи над 0,25 mg/1, а ако водата содржи над 
30 mg/1 природни минерални материи — над 5 %\ 

5) создаваат на површината на водата дамки 
(филм) од масни материи, нафта односно нафтени 
деривати или наслојки на отпадочни материи; 

6) го намалуваат растворениот кислород под 
5 mg/1; 

7) ја зголемуваат биолошката потрошувачка на 
кислород (ВРКг.) над 2 mg/1 при температурата на 
водата од 20° С; 

8) содржат патогени бацили; 
9) го зголемуваат бројот на колиформните ба-

цили над 6.000 на 100 ml вода, определен како нај -
веројатен број; 

10) влијаат врз водите така што тие да ги гуоат 
особините на олигосапробни води; 

11) ја зголемуваат радиоактивноста на водата, 
и тоа ка ј бета и гама зрачење над 10—н микрокирии/ 
ml, ка ј алфа зрачење — над 10—* микрокирии/ml, 
а ка ј загадување со радиум (Ra) 226 — над 
4 X 10—• микрокирии/ml. 

Во реки (што служат или се наменети за целите! 
од ставот 1 на овој плен не можат да се внесуваат 
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ниту материи чија брзина на таложење е поголема 
од 0,4 mm/s, а во езера што служат или се наменети 
за целите од ставот 1 на овој член — ниту материи 
.чија брзина на таложење е поголема од 0,2 mm/s. 

Член 2 
Во води што служат за одгледување риби, за 

напојување добиток односно бањање на граѓани или 
се наменети за тие цели, не смеат да се внесуваат 
материи во количини што: 

1) ја зголемуваат бојата на водата над 30°, сме-
тано според кобалт-платинската скала; 

2) ја намалуваат рН на водата под 6.8 или ја 
зголемуваат рН на водата над 8,5; 

3) ја зголемуваат биолошката потрошувачка на 
кислород (ВРКѕ) над 4 mg/1 при температура на 
водата од 20° С; 

4) го намалуваат растворениот кислород под 
5 mg/1, а во води што служат за одгледување бла-
городни видови риби — под 7 mg/1; 

5) го зголемуваат бројот на колиформните ба-
цили над 30.000 на 1 литар вода, определен како 
најверојатен број; 

6) на местото на испустот создаваат филм од 
масни материи, нафта или нафтени деривати на 
површина на приемникот (реципиентот) поголема од 
20 %; 

7) ја зголемуваат содржината на суспендирани 
материи над 0,5 mg/1; 

8) ја зголемуваат температурата на водата на 
реципиентот над 28° С; 

9) ја зголемуваат радиоактивноста на водата, и 
тоа кај бета и гама зрачење над 10—8 микрокирии/ 
ml, кај алфа зрачење — над 10—9 микрокирии/ml, 
а кај загадување со радиум (Еа) 226 над 
4 Хх10—• микрокирии/ml. 

Член 3 
Во боди што служат како изворишта за снаб-

дување со вода за џиење и за производство на 
прехранбени продукти односно за одгледување на 
риби, напојување на добиток или за бањање на 
граѓани, или се наменети за тие цели, покрај ма-
терине од членот 1 односно членот 2 на овој пра-
вилник, не смеат да бе внесуваат хлор (слободен), 
тетраетилолово, водородсулфад (НаЅ), како ниту 
материи над количините определени во следната 
табела: 

Максимално доз-
волени количини 

Материи што се внесуваат во вода на материи , 
, (MDK) во mg/1 

Амонијак 
Арсен 
Алкилбензол сулфонати (детерџенти) 
Бакар 
Бариу** 
Бензол 
Бутилакохол 
Цијаниди 
Циклохексанон 
Цинк 
DDT (технички) 
Дихлорбензол 
Дихлоретан 
Диметилформамид 
Динитробензол 
Динитрохлорбензол 
Динитронафталин 
Фенол 
Формалдехид 
Ф пу ор 
Железо 
Хексахлорбензол 
Хексоген 
Хлорбензол 
Хлоропрен (2-Hlorbutadien-l,3) 
Хром-тровалентен 
Хром-доестовалентен 

(0,01) 

ОД 
0,05 
0,5 
ОД 
4,0 
0,5 
1.0 
0,01 
1,0 
1,0 (0,01) 
0,2 
0,03 
2,0 

10,0 
0,5 
0,5 
1,0 
0,001 
0,5 
1,5 
0,5 
0,2 
ОД 
ОД 
од 
0,5 
0,05 

Максимално доз-
волени количини 

Материи што се внесуваат во вода на материи 
(MDK) во mg/1 

Изобутил-алкохол 1,0 
Кадмиум о,01 (0,005) 
Капролактан -1 ,о 
Кобалт i,o 
Ксилол о,01 
Магнезиум 50,0 
Малатион (Karbofos) 0,01 
Метил етилкетон 1,0 
Нафта и деривати со сулфур ОД 
Нафта и деривати без сулфур 0,3 
Нафта и деривати во раствор и 

емулзија 0,05 
Нафтени киселини ОД 
Никел ОД (0,01) 
Нитрати (N) 12,0 
Нит$)оформ 0,01 
Нитрохлорбензбл 0,05 
Нитрил-акрилинска киселина 2,0 
Олово 0,50 
Паратион (Tiofos) 0,003 
Пикринска киселина 0,5 
Пиридин 0,2 
Сапонин 0,2 
Селен 0,01 
Смолести материи 2,0 
Соли на амонијак 5,0 
Сребро 0,02 
Стирол (СоЊСН СЊ) ОД 
Сулфати 200,0 
Systox-тиофосфорен естер (Merpaptofos) 0,02 
Танини 10,0 
Терпентин 0,2 
Тетранитрометан 0,5 
Тетрахлор јаглерод 5,0 
Трибутилтиофосфат (Metafos) 0,02 
Трихлорбензол 0,03 
Тринитротолуол 0,5 
Јаглендисулфид 1Д 
Уросол ОД 
Жива (во неоргански соединенија) 0,005 

Максимално дозволените количини на материи 
означени во заграда се однесуваат на материи што 
се внесуваат во вода што служи за одгледување на 
благородна риба. 

Член 4 
Количините ,на материи што според одредбите 

од овој правилник не смеат да се внесуваат во вода 
се утврдуваат: , 

1) за водите што служат како извориште за сна-
бдување со вода за пиење и за производство на пре-
хранбени продукти или се наменети за тие цели — 
на извориштето односно на подрачјето што, во 
согласност со посебни прописи, е определено како 
подрачје на санитарната заштита на извориштето; 

2) за водите што служат или се наменети за 
одгледување на риби — на местата на кои доаѓа до 
потполно мешање на материи со вода; 

3) за водите што служат или се наменети за на-
појување добиток односно за бањање на граѓани — 
на местата определени за тие цели. 

Член 5 Ј 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 53—218/1 
24 декември 1965 родина 

Белград 
Сојузен секретар 

за здравство и соци-
јална политика, 

Драгутин Косовац, е. р. 
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31. 
Врз основа на членот 149 став 2 од Основниот 

закон за работните односи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/65), во согласност со сојузниот секре-
тар за здравство и социјална политика, сојузниот 
секретар за труд пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА НЕОПХОДНАТА ЗАЈАКНАТА МАЈ-

ЧИНА НЕГА НА ДЕТЕ ДО ТРИ ГОДИНИ 
ВОЗРАСТ 
Член 1 

Критериуми врз основа на кои лекарската ко-
мисија заради остварување правата на работничка 
според членот 39 став 2 од Основниот закон за ра-
ботните односи утврдува дека на 'дете од осум ме-
сеци до три години, со оглед на неговата општа 
состојба на здравјето, му е потребна неопходна 
зајакната мајчина нега^ се следните заболувања 
односно состојби, и тоа: 
1) туберкулоза (сите форми на при-

марна и пост примарна туберкулоза, 
без оглед на локализацијата) — — 001 — 019 

2) сифилис и негови последици — — 020 
3) последици од акутен енцефалитис од 

разна етиологија — — — — — 083 
4) сите' видови малигни неоплазми, 

вклучувајќи ја и леукемијата — — 140 — 207 
5) бронхијална астма и астматиформен 

бронхит — — — — — — — 241Ч 

6) состојбите предизвикани со атирео-
идизам и хипотиреоидизам, на конге-
нитална или здобиена етиологија — 253 

7) шеќерна болест — — — — — — 260 — 267 
8) конгенитални хемолитични анемии 292 
9) полицитемија — — — — — — 294 

10) хемофилија * — — — — — — 293 
11) слабоумног од сите степени — — 32Ѕ 
12) церебралне детска парализа (сите 

форми) — — — — — — — 351 — 352 
13) болестите на моторните неврони и 

атрофија на мускулите — — — 356 
14) слепило — — — — — — — 389 
15) глувонемо^ — — — —. — — 397 
16) хронични срцеви заболувања, од 

стечена природа — — — — — 434 
17) сушење на хранопроводот по коро-

зија — — — — — — — — 539 
18) цироза на црниот' дроб — — — — 581 
19) муковисцидоза — — — — — — 387 
20) воспаление на бубрезите со едем и 

нефроза — — —, — — — — 591 
21) хронично воспаление на бубрезите — 592 
22) хидронефроза — — — — — — 601 
23) ревматоиден артрит и слични сос-

тојби — — — — — — — — 722 
24) хроничен остеомиелит и периостит — 730 
25) вродени и стечени малформации на 

коските и мускулите — — — — 081, 745, 
748 — 749 

и 750 — 759 
и Е 960 — 962 

и 964 
26) дистрофије — постигнат Квестов 

број во моментов на барање на мај-
ката да ќ се продолжи скратеното 
работно време односно намалување 
на веќе еднаш постигнатата тежина 
на детето за најмалку 25% - А - 772 

27) недозреаност и неразвиеност — — 774 — 778 
28) ч близнаци, тројки 
29) целијакичен синдром — — — — 578 

Лекарската комисија може, по исклучок, да 
I определи дека на дете од осум месеци до три годи-
ни, со оглед на неговата општа состојба на здравје-
то, му е потребна неопходна зајакната мајчина нега 
и кога ќе утврди дека кај детето постојат други 
заболувања односно состојби што не се предвидени 
во ставот 1 од овој член. 

Член 2 
Потребата од неопходна зајакната мајчина нега 

на дете ја оценува лекарската комисија формирана 
во смисла на членот 108 од Основниот закон за-
здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65). 

Лекарската комисија од ставот 1 на овој член 
ја дава својата оцена врз основа на мислење однос-
но предлог од лекар специјалиста за детски болести. 

Член 3 
Со правото на работа со скратено работно вре-

ме од членот 39 став 2 на Основниот закон за ра-
ботните односи работничката се здобива од денот 
кога лекарската комисија ќе утврди ка ј детето не-
кое од заболувањата односно состојбите од членот 
1 на овој правилник. 

• Правото на скратено работно време работнич-
ката може да го користи се додека лекарската ко-
мисија самоиницијативно, на предлог од лекар спе-
цијалист за ̂ детски болести, по барање од работ-
ничката или по барање од работната заедница не 
утврди дека на детету поради настанатата промена 
во неговата општа здравствена состојба повеќе не 
му е потребна неопходна зајакната мајчина нега, 
но најдолго до денот кога детето ќе наполни три 
години возраст. 

Член 4 
Скратеното работно време во смисла на овој 

правилник не влијае врз остварувањето на правото на 
работничката да отсуствува од работа заради нега 
на дете според прописите за здравственото осигу-
рување. 

— Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 05—132—26/65 

13 јануари 1966 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, 

Ристо Џунов е. р. 

32. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКА-

ЛН1Г- ЛЕЖАИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Означување и димензии на тркалните лежаи: 

ISO-систем за означување топ-
честите лежаи, дел I — — — — 

ISO-систем за означување на 
седлата за притегање и за извлеку-
вање — — — —* — — — — 

Прстени топчести еднореден ле-
жаи ВС, редови на мери 10, 02, ОЗ 
и 04 — — — — — — — — 

Прстени топчести едноредни ле-
жаи со кос допир BN, 'редови на 
мери 02. и ОЗ — — — — — — 

Прстени, топчести дворедни ле-
жаи со кос допир BG, редови на 
м ф и 32 и 33 — — — — — — 

Прстени цилиндричновалчееш ле-
жаи RU, ред на мера 49 — — — 

Прстени цилиндричновалчести ле-
жаи RU, ред на мера 10 — — — 

Прстени цилиндричновалчести ле-
жаи RU, RN, RJ и RT, ред на ме-
ра 02 — — — — — — — — 

JUS М.СЗ.506 

JUS М.СЗ.507 

JUS М.С3.601 

JUS M.C3.611 

ЈТЈЅ M.C3 621 

JUS M.C3.631 

ЈТЈЅ M.C3.632 

JUS М.СЗ.бЗб 
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Прстени цилиндричновалчести ле-
жаи RU, EN1, RJ и RT, ред на мера 
03 — — — — — — — — — JUS М.СЗ.бЗб 

Прстени цилиндричновалчести ле-
жаи RU, RN, RJ, и RT, ред на мера 
04 — — — — — — — — — JUS М.СЗ.637 

Прстени цилиндричнавалчести ле-
жаи RU, RJ и RT, ред на мера 22 — JUS М.С3.641 

Прстени цилиндричновалчести ле-
жаи RU, RJ и RT, ред на мера 23 — JUS М.С3.642 

Прстени цилиндричновалчести ле-
жаи RA, ред на мера 49 — — — — JUS М.С3.645 

Прстени цилиндричновалчести 
дворедни лежаи RD, реч на мера 30 JUS М.С3.646 

Прстени бочвести приѓодливи 
едноредни лежаи SR, редови на ме-
ри 02, ОЗ и 04 — — — — — — JUS М.С3.651 

Прстени бочвести пригодливи 
дворедни лежаи SD, редови на мери 
22, 32, 30, 40, 31, 41 и 23 — — — JUS М.С3.655 

Прстени бочвести пригодливи 
дворедни лежаи ЅЕ, ред на мера 13 JUS М.С3.657 

Дискоски топчести едноредни 
лежаи ТА, редови на мери 11, 12, 13 
и 14 — — — — — Г JUS М.С3.701 

Дискоски топчести дворедни ле-
жаи TDC, редови на мери 22, 23 и 24 JUS М.С3.705 

Дискоски пригодливи лежаи ТЅ 
со несиметрични бочвести валчиња, 
редови на мери 92, 93 и 94 — — — JUS М.С3.711 

Дискоски пригодливи лежаи ТЅА 
со симетрични бочвести валчиња, ре-
дови на мери 92, 93 и 94 — — — JUS М.С3.715 

Прстени коничновалчести лежаи 
КВ, редови на мери 02, 22, ОЗ и 23 — JUS М.С3.733 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение објавени се во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јуни 1966 година. 

Бр. 14—38/1 :: 
7 јануари 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

33. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 

'4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ1', бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АМБА-

ЛАЖА ОД ДРВО 
1, Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Амбалажа од дрво: 

Мала отворена плитка летва-
рица — — j u s D.F1.020 

Средна отворена плитка летва-
рица — — — j u s D.F1.021 

Голема отворена плитка летва-
рица — — — — — — — — JUS D.F1.022 

Затворена плитка летварица — JUS D.F1.623 
Сложена плитка летварица — JUS D.F1.024 
Летварица —- Јаболчар — — JUS D.F1.026 
Затворена мала летварица. Ја -

болчар — — — — — — — — JUS D.F1.027 
Затворен американски сандак — JUS D.F1.031 
Сандак за суви сливи — — JUS D.F1.034 
Отворена плитка летварица (по-

вратна амбалажа) — — — — JUS D.F1.036 

Летварица — Јаболчар (повратна 
амбалажа) — — — — — — — JUS D.F1.037 

Летварица за овошје и зеленчук, 
тип ' А — — — — _ — _ — JUS D.F1.038 

Летварица за овошје и зеленчук, 
тип В — — — — — — — — JUS D.F1.039 

Летварица за овошје и зеленчук,' 
тип С — — — — — — — — JUS D.F1.040 

Длабока отворена летварица — JUS D.F1.041 
Голема летварица со капак — JUS D.F1.042 
Двојна плитка летварица — — JUS D.F1.044 
Голема отворена плитка летва-

рица — — — — — — — — JUS D.F1.045 
Средна отворена плитка летва-

рица _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j u s D.F1.052 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јули 1966 година. 

4. Престануваат да важат југословенските стан-
дарди: 

Затворена плитка летварица — JUS D.F1.023 
Сложена плитка летварица — JUS D.F1.024 
Летварица за јаболки — — — JUS D.Fl.0^6 
Затворена мала летварица за ја -

болки — — — — — — — — JUS D.F1.0275 
Затворен американски сандак — JUS D.F1.031 
Отворена плитка летварица — 

Повратна амбалажа — — — — JUS D.F1.036 
Летварица за јаболки — По-

вратна амбалажа — — — — — JUS D.F1.037 
донесени со Решението за донесување југословен-
ски стандарди за дрвена амбалажа за овошје и 
зеленчук („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/54); 

Летварица за овошје и зарзават JUS D.F1.038 
Летварица за овошје и зарзават JUS D.F1.039 
Летварица за овошје и зарзават JUS D.F1.040 
Длабока отворена летварица — JUS D.F 1.041 
Голема летварица со капак — JUS D.F1.042 
Двегуба плитка летварица — JUS D.F1.044 
Голема отворена плитка летва-

рица — — — — — — — — JUS D.F1.045 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди за амбалажа од дрво („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/56); 

Амбалажа од дрво. Мала отворена 
плитка летварица — — — — — JUS D.F1.020 

Амбалажа од дрво. Средна отво-
рена плитка летварице — — — JUS D.F1.021 

, Амбалажа од дрво. Голема отво-
рена плитка летварица — — — — JUS D.F1.022 

Амбалажа од дрво. Сандак за 
суви сливи — — — __ — _ j u s D.F1.034 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за дрвена амбалажа („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 21/59); 

Амбалажа' од дрво. Средна отво-
рена плитка летварица — — — — JUS D.F1.05G 
донесен со Решението за југословенскиот стандард 
од областа на амбалажата од дрво („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 15/60). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јули 1966 
година. 

(>. Амбалажата од дрво произведена според 
југословенските стандарди од точката 4 на ова ре-
шение а затечена на залихи на 1 јули 1966 година, 
може да се користи до 31 декември 1967 година. 

Бр.06-42/1 
7 јануари 1966 година 

Белград 
Директор 

ва Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 
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34. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 

од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува ' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
1. Во издание на Југословенскиот завод за 

стандардизације се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

1) Површина и зафатнина на згра-
дите. Услови на пресметувањето — JUS U.C2.100 

2) Технички услови за облагање 
со тераца — — — — — — — JUS U.F3.050 

3) Испитување на конзистрнци-
јата на бетон со помош на мерката 
на слегање — — — — — — — JUS U.M8.050 

4) Испитување на конзистенци-
јата на бетон со помош на мерката . 
на распростирање — — — — JUS U.MI8.052 

5) Винил-азбестни плочи за по-
дови. Технички услови за полагање 
подови — — — — — — — — JUS U.F3.060 

6) Винил-азбестни плочи за по-
дови. Методи за испитување — — JUS U.M8.101 

7) Винил-азбестни плочи- за по-
дови. Димензии и услови на квали-
тетот — — — — — — — — JUS U.M9.101 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни. Југословенските 
стандарди од точката 1 под 1, 2, 5, 6 и 7 на ова ре-
шение влегуваат во сила на 1 јули 1966 година, а 
југословенските стандардА од точката 1 под 3 и 4 
на ова решение — на 1 јуни 1966 година. 

Бр. 17—44/1 
7 јануари 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

35. 
Врз основа на членот 35 ст. 1 и 3 од Законот за 

југословенските стандарди (Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот 
завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРОПИСИТЕ ЗА КВАЛИТЕТОТ 

НА ГОВЕДАТА И ОВЦИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ 
1. Во прописите за квалитетот на говедата и 

овците за колење (II изменето и дополнето издание) 
ПК-Е2 објавено во посебно издание на Југословен-
скиот завод за стандардизација, кое е составен дел 
на Решението за Прописите за квалитетот на го-
ведата и овците за колење (.,Службен лист на 
СФРЈ' , бр. 40/65) се вршат следните измени: 

1) по чл. 15, 43 и 72 називот на одделот „4. Го-
веда до-5 година старости" се менува и гласи: „4. 
Говеда преко 3 године старости"; 

JZ) во членот 16 зборовите: „Говеда до 5 година 
стЕфости" се заменуваат со зборовите: „Говеда пре-
ко 3 године старости"; 

3) во членот 44 зборовите: „У говеда до 5 го-
дина старости" се заменуваат со зборовите: „У го-
веда преко 3 године старости" f 

4) во членот 73 зборовите: „говеда до 5 година 
старости" се заменуваат со зборовите: „говеда пре-
ко 3 године старости"; 

5) во членот 84 зборовите: „које имају највише 
6 сталних зуба" се бришат. 

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

Бр. 07—8031/1 
27 декември 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, с. р. 

36. 
Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 

југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ 

СТАНДАРД ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ 
.1. Во југословенскиот стандард Шупливи бло-

кови од глина за меѓукатни конструкции. Моду-
ларни блокови — JUS В.D 1.030, што е донесен со 
Решението за југословенските стандарди за гра-
дежни материјали („Службен лист на СФРЈ", бр. 
9/65), се вршат следните дополненија: 

1) по точката 4.12 се додава нова точка 4.13, 
која гласи: 

„4.13 Наносећи блокови према типу I и II (сли-
ка 3) са бочним и горњим жлебом за за-
ливање, морају имати следећу притисну 
чврстоћу: 
{просечну — — — — — 50 kp/cm* 
најмању тојединачну — — 40 kp/cmV1 

2) ГЕО точката"7 63 се додава нова точка 7.64, ко-
ја гласи: 

„7.64 Провераван^ притисне чврстоће неносе-
ћих-блокова према тачки 4.13 врши се по 
поступку прописаном у тач. 7.62 и 7.63 
овог стандарда.". 

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

Бр. 18—8030/1 
27 декември 1965 година 

Белград 
Директор 

н а ' Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на законот за дополне-
ние на Законот за нормите на амортизацијата на 
основните средства на стопанските организации, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 57/65, се 
поткраднала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В А А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА НОРМИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОС-

НОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ/ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Во членот 1, во четвртиот ред по заградата 
треба да стојат зборовите: „во членот 20, по ставот 
1, се додава нов став 2, кој гласат. „Нормите на 
амортизацијата на средствата од фондот на стан-
бените згради на организациите за стопанисување 
со станбените згради во општествена сопственост ги 
утврдува општинското собрание." Досегашниот став 
2 станува став 3, а". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојуз-
ната скупштина, 12 јануари 1966 година, Белград. 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за по-
морските книшки и дозволите за укрцување, обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65, се пот-
п а д н а л е долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОМОРСКИТЕ КНИШКИ 

И ДОЗВОЛЕТЕ ЗА УКРЦУВАЊЕ 
Во образецот на поморска книшка, на четврта 

внатрешна страна, на почетокот на шестиот ред 
треба да се додаде изоставениот збор: „во" а на 
почетокот на седмиот ред — зборот: „Цо 

Во образецот на дозвола за укрцување, на че-
тврта внатрешна страна, под седмиот и тринаесет-
тиот ред треба од десната страна да се додаде по 
погрешка изоставениот текст: 

(Потпис на овластеното лице)", 
' Од Сојузниот секретаријат за сообраќај и врс-

ки, 8 јануари 1966 година. Белград. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за на-
чинот на пријавување на заразни болести и за во-
дење евиденција за тие болести, објавен во „Служ-
бен лист на СФРЈ"., бр. 55/65, се потпаднала долу 
наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈА-
ВУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ЗА ВОДЕЊЕ 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ТИЕ БОЛЕСТИ 
Во членот 28 став 2 наместо цифрата: „7" треба 

да стои:.„14". 
Од Сојузниот секретаријат за здравство и соци-

јална политика, Белград, 8 јануари 1966 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во Упатството за составување на 
завршната сметка на органите на управата за 
1965 година, објавено во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 56/65, се потпаднала долу наведената грешка, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗА-
ВРШНАТА СМЕТКА НА ОРГАНИТЕ НА УПРА-

ВАТА ЗА 1965 ГОДИНА 
Во образецот I: „ Пресметка на остварените и 

користените средства за вршење на редовната деј-
ност", кој е составен дел од Упатството за составу-
вање на завршната сметка на органите на управата 
за 1965 година, во редниот број 27 наместо броевите: 
„(20 + 24 + 25 + *26)" треба да стојат броевите: 
„(17 +20 + 24 + 25 + 26)". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 15 јануари 1966 година 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПО-
НИШТУВАЊЕ НА ТОЧКАТА III ОД ОДЛУКАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА КОМУНАЛНАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ САРАЕВО ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕЛОТ 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ КОЈ ИМ СЕ ОТСТАПУВА НА ОРГАНРЗА-
ЦИИТЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРЕЗА САРАЕ-

ВО", БР. 2/65) 

Уставниот суд на Југославија оценувајќи ја ус-
тавноста и законитоста на Одлуката на Собранието 
на комуналната заедница на социјалното осигурува-

ње на работниците Сараево за височината на делот 
на придонесот за здравствено осигурување кој им 
се отстапува на организациите („Службени гласник 
среза Сараево", бр. 2/65), врз основа на јавната рас-
права одржана на 24 декември 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се одбива предлогот на Угостителското прет-
пријатие „Експрес" од Сараево да се поништи точ-
ката I од Одлуката на Собранието на комуналната 
заедница на социјалното осигурување на работни-
ците Сараево з^ височината на делот на придонесот 
за здравствено осигурување кој им се отстапува на 
организациите („Службени гласник среза Сараево", 
бр. 2/65). 

2. Се поништува точката III од Одлуката на 
Собранието на комуналната заедница на социјалното 
осигурување на работниците Сараево за височината 
на делот на придонесот за здравствено осигурување 
кој им се отстапува на организациите („Службени 
гласник среза Сараево", бр. 2/65), и тоа само во однос 
на оние одредби со кои се определени помали стопи 
на придонесот кој им се отстапува на организациите 
од отопите определени со одлуката што била во сила 
на денот на донесувањето на Одлуката. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и „Службени гласник среза Сараево". 

4. Уставниот суд на Југославија ја донесе сво-
јата одлука од следните разлози: 

Угостителското претпријатие „Експрес" од Са-
раево му поднесе предлог на Уставниот суд на Босна 
и Херцеговина за оценување законитоста на Од-
луката на Собранието на комуналната заедница на 
социјалното осигурување на работниците Сараево за 
височината на делот на придонесот за здравствено 
осигурување кој им се отстапува на организациите 
(„Службени гласник среза Сараево", бр. 2/65). 

Со наведената одлука е определен дел од придо-
несот за здравствено осигурување кој, во смисла на 
членот 99 од Основниот закон за организацијата и 
финансирањето на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 24/65), им се отстапува на 
организациите заради исплата -надоместок на лич-
ниот доход за првите 30 календарски дена болегv-
вање и давање нега на заболен член на потело 
семејство и заради исплатување трошоци за здрав-
ствена заштита за ловите 30 календарски дека ле-
кување од поврела при работата и заболување од 
професионална болест. Во точката I на Одлукава 
наведени се одделни гранки на дејноста и за секо]а 
гранка е определена стопа на придонесот за здрав-
ствено осигурување кој им се отстапува на органи-
зациите за наведените гели. Помеѓу другите гп^-кч 
на дејноста угостителството е наведено под mn rhna 
620 и за организациите од таа гранка е определена 
стопа од 1,10% 

Угостителското претпријатие „Експрес" од Са-
раево во својот предлог наведе дека во поранешната 
одлука донесена на 28 декември 1963 црдина, на не-
гово барање, во гранката угостителство била распо-
редена подгрупа експрес-угостителски претпријатија 
под шифра 620-20 и дека за таа подгрупа била оп-
ределена стопа од 2%, а дека во новата наведена 
одлука е бришана подгрупата екепрес-угостителски 
претпријатија така што претпријатието „Експрес" е 
распоредено во гранката угостителство под шифра 
620 за која е определена стопа од 1Д0%. Со тоа на 
предлагачот стопата на придонесот кој се отстапува 
му е намалена од 2% на 1,10%. Угостителското прет-
пријатие „Експрес" смета дека е со тоа повреден 
членот 99 став 3 од Основниот закон за организа-
цијата и финансирањето на социјалното осигуру-
вање, со оглед на тоа дека при определувањето на 
стопата од 1,10% не се водело сметка за просекот 
на расходите што го имаат организациите во наве-
дената подгрупа за подмирување на трошоците за 
здравствена заштита предвидени во членот 99 став 
2 на наведениот закон. Имено, и со стопата од 2°/о 
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отстапен придонес тоа претпријатие не можело во 
1964 година да ги подмири сите овие трошоци, та. на 
товар на личните доходи на работниците морало да 
исплати износ од 482.208 динари. 

Уставниот суд на Босна и Херцеговина пред-
логот од угостителското претпријатие „Експрес му 
го отстапи на Уставниот суд на Југославија, бидејќи 
со тој предлог се бара оценување согласноста на од-
редбите на Одлуката со сојузните прописи, за кое 
според членот 17 од Законот за Уставниот суд на 
Југославија е надлежен Уставниот суд на Југосла-
вија. 

Според членот 99 од Основниот закон за органи-
зацијата и финансирањето на социјалното осигуру-
вање, комуналните заедници на социјалното осигу-
рување еден дел од придонесот за здравствено 
осигурување им отстапуваат на организациите загра-
ди нивно непосредно учество £0 спроведувањето на 
здравственото осигурување. Од тие средства органи-
зациите се должни да им исплатуваат на работни-
ците надоместок на личниот доход за првите -30 
календарски дена боледување и давање нега на за-
болен член на потесно семејство и да ги поднесуваат 
трошоците за здравствена заштита за првите 30 
календарски дена лекување на рабоник од повреда 
при работата и заболување од професионална бо-
лест. Височината на делот на Придонесот кој им се 
отстапува на организациите ја определуваат собра-
нијата на комуналните заедници според просекот на 
расходите за тие обврски во одделна гранка, група 
односно подгрупа на организациите на подрачјето 
на комуналната заедница. 

Во согласност со овие одредби Собранието на 
комуналната заедница на социјалното осигурување 
на работниците Сараево ја определи стопата на при-
донесот за здравствено осигурување кој им се от-
стапува на организациите по одделни гранки на деј-
носта врз основа на утврдениот просек на расходите 
за тие обврски од претходната година во рамките на 
одделни гранки, што посебно произлегува од образ-
ложението на Одлуката. Од одредбите на членот 99 
на Основниот закон за организацијата и финанси-
рањето на социјалното осигурување не може да се 
заклучи дека собранијата на комуналните заедници 
се должни стопите на придонесот кој им се отстапу-
ва на организациите да ги определуваат врз основа 
на просекот на расходите утврден по групи или под-
групи на организациите. Собранијата сами одлучу-
ваат дали тие стопи на придонесот ќе ги утврдуваат 
по гранките на дејноста, групите или подгрупите 
на организациите. 

Според тоа, од изложеното произлегува дека 
одредбата на точката I , на Одлуката BQ поглед на 
стопата на придонесот за здравствено осигурување 
кој им се отстапува на организациите од гранката 
угостителство не е во спротивност со одредбите на 
членот 99 од Основниот закон за организацијата и 
финансирањето на социјалното осигурување. 

Точката III на Одлуката гласи: „Оваа одлука 
влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
применува од 1 I 1965 година.'* 

Иако Угостителското претпријатие „Експрес" од 
Сараево во својот предлог не барале изречно да се 
испита уставноста на одредбите на оваа точка, Ус-
таввниот суд на Југославија, врз основа на членот 
23 од Законот за Уставниот суд на Југославија, ја 
ценеше-согласноста на одредбите на оваа точка со 
одредбите на чл. 152 и 154 од Уставот на Југосла-
вија. 

Со одредбата на точката III од Одлуката, со 
која се определува Одлуката да влегува во сила со 
денот на донесувањето а дека ќе се применува од 
1 јануари 1965 година, дадено и е на Одлуката 
повратно дејство, бидејќи таа е објавена на 10 фе-
вруари 1%5 година во бројот 2 на „Службени гла-
сник среза Сараево". Меѓутоа, според членот 154 
од Уставот на Југославија, прописите и другите 
општи акти не можат да имаат повратно дејство. 
£амо со закон може да се определи одделни негови 
одредби и прописи донесени врз основа на такви 

одредби да имаат повратно дејство. Со оглед на тоа 
дека во Основниот закон за организацијата и фи-
нансирањето на социјалното осигурување нема од-
редби што би дозволувале повратно дејство на вакви 
одлуки на комуналните заедници, не постојат услови 
да им се определува повратно дејство на одредбите 
на Одлуката. 

Бидејќи од изложеното произлегува дека точ-
ката III н^ Одлуката не е во согласност со членот 
154 од Уставот на Југославија, донесена е одлука 
за нејзино поништување, и тоа во однос на одред-
бите со кои се определени стопи за отстапување на 
организациите помали од отопите што биле опре-
делени со одлуката која била во сила на денот на 
донесувањето на Одлуката. Судот се реши да ја 
поништи точката III на Одлуката во наведената 
смисла, бидејќи смета дека не можат да имаат 
повратно дејство одредбите на прописите и другите 
општи акти со кои се определуваат поголеми об-
врски односно со кои се намалува обемот на пра-
вата признаен o r поранешните прописи и други 
општи акти, доколку со закон не е предвидена 
можност да се пропишува повратно дејство. 

Уставниот суд смета дека во конкретниот слу-
чај можат да имаат повратно дејство оние одредби 
на Одлуката со кои на одделни организации им се 
признаваат пошироки права од оние што тие ги 
имале според поранешните прописи. Ваквото сфа-
ќање Судот го зазеде затоа што во овој случај се 
во прашање одредби со кои се регулираат односи 
помеѓу доносителот на општ акт и одделни органи-
зации. Кога, имено, Комуналната заедница на со-
цијалното осигурување на работниците. Сараево 
им признала извесни права на работните органи-
зации и утврдила дека тие права им припаѓаат од 1 
јануари 1965 година, за остварување на тие Права 
не може да биде пречка' тоа што одлуката за при-
знавање на тие права не е објавена пред да влезе 
во сила. 

Уставните одредби за забрана на повратно деј-
ство на прописи и за обврската за нивното објаву-
вање пред да влезат вр сила (чл. 152 и 154 од Уста-
вот) треба да се толкуваат во врска со целта на 
таа забрана односно обврска. Овие одредби се до-
несени заради остварување општествено-економ-
ските и политички односи и единството на правни-
от поредок а особено заради заштита на слободите 
и правата на граѓаните, како и правата на органи-
зациите и општествено-политичките заедници (член 
145 од Уставот). Во овој конкретен случај, кога 
Комуналната заедница на социјалното осигурување 
на работниците Сараево, врз основа на законски 
овластувања, донесува одлука за проширување 
извесни прћва на работните организации и на таа 
одлука и дава повратно дејство, не се доведуваат 
во прашање општествено-економските и политички 
односи ниту единството на правниот поредок, а 
заштитата на правата не само што не се нарушува 
туку уште повеќе и се проширува. 

Со оглед на одлуката на овој суд со која се 
поништува точката III на Одлуката во поглед на 
наведените одредби, а во согласност со одредбите 
на членот 152 од Уставот на Југославија, треба да 
се смета дека Одлуката влегла во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службени гласник 
среза Сараево", т. е. на 18 февруари 1965 година, 
до кој ден се применуваат одредбите на одлуката 
што била во сила на денот на донесувањето на 
Одлуката. 

5. Оваа одлука е донесена на седницата на 
Уставниот суд на Југославија одржана на 24 де-
кември 1965 година. 

У бр. 347/65 
24 декември 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. р. 
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УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

КРАЛСТВОТО НЕПАЛ 
I 

Се назначува 
др Радивој Увалиќ, извонреден и ополномош-

тен амбасадор на СФРЈ во Индија и досегашен 
извонреден пратеник и опзолномоштен министер 
на СФРЈ во Непал, за извонреден и ополномојштен 
амбасадор на СФРЈ во Кралството Непал со се-
диште во Њу Делхи. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 1 
7 јануари 1966 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
„Службени гласник Социјалистичко Републике 

Србије" во бројот 23 од 29 мај 1965 година објавува: 
Одлука за верификација на мандатите^на пра-

тениците на Стопанскиот собор на Собранието на 
СР Србија; 

Одлука за верификација на мандатите на пра-
теници на Организационо-политичкиот собор на Со-
бранието на СР Србија; 

Одлука за верификација на мандатите на пра-
теници на Просветно-културниот собор на Собрани-
ето на СР Србија; 

Одлука за избор на претседател и членови на 
Мандатно-имунитетната комисија на Стопанскиот 
собор на Собранието на СР Србија; 

Одлука за избор на претседател и потпретсе-
дател на Стопанскиот собор на Собранието на СР 
Србија; 

Одлука за укинување на Одборот за општествен 
план и биланси на Стопанскиот собор на Собрани-
ето на СР Србија; 

Одлука за избор на претседател нЕЃЧЗрганиза-
ционо-политичкиот собор на Собранието на СР Ср-
бија; 

Одлука за избор на претседател и член на Ман-
датно-имунитетната комисија на Организационо-по-
литичкиот собор на Собранието на СР Србија; 

Препорака за мерките за подобрување на ма-
теријалната положба на децата од разведените бра-
кови и вонбрачните деца. 

Во бројот 24 од 25 јуни 1965 година објавува: 
Закон за Републичкиот позајмен фонд на сту-

дентите (пречистен текст); 
Закон за училиштата со настава на јазиците на 

народностите (пречистен текст); 
Закон за заштита на природата (пречистен 

текст); 
Закон за задолжително вештачко осеменување 

на кравите и овците (пречистен текст); 
Одлука за верификација на мандатите на пра-

тениците на Социјално-здравствениот собор на Со-
бранието на СР Србија; 

Одлука за избор на претседател на Социјално-
-здравствениот собор на Собранието на СРС; 

Одлука за избор на претседател и членови на 
Мандатно-имунитетната комисија на Социјално-
-здравствениот собор на Собранието на СР Србија; 

Одлука за формирање одбор на Сацијално-
-здравствениот собор на Собранието на СР Србија; 

Одлука за положбата и управувањето со Сер-
висот за вршење превозни услуги на републичките 
органи и установи; 

Упатство за начинот на утврдување на обновите 
за намалување на придонесот од земјоделството по-
ради елементарни непогоди, растителни болести и 
штетници. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

29. Одлука за распоредување на средствата 
за финансирање на инвестициите во об-
ласта на сообраќајот во 1966 година — — 61 

30. Правилник за опасните материи што не 
смеат да се внесуваат во води — — — 61 

31. Правилник за поблиските критериуми за 
утврдување на неопходната зајакната 
мајчина нега на дете до три години воз-
раст — — — — — — — — — — 63 

32. Решение за југословенските стандарди за 
тркални лежаи — — — — — — — 63 

33. Решение за југословенските стандарди за 
амбалажа од дрво — — — — — — 64 

34. Решение за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото — — — — 65 

35. Решение за измени на прописите за ква-
литетот на говедата и овците за колење, 65 

36. Решение за дополнение на југословенски-
от стандард за градежни материјали — 65 

Исправка на Законот за дополнение на Зако-
нот за нормите на амортизацијата на ос-
новните средства на стопанските органи-
зации — — — — — — — — — 65 

Исправка на Правилникот за поморските 
книшки и дозволите за укрцување — — 68 

Исправка на Правилникот за начинот на при-
јавување на заразни болести и за водење 
евиденција за тие болести — — — — бб 

Исправка на Упатството за составување на 
завршната сметка на органите на упра-
вата за 1965 година — — — — — бб 

Одлука на Уставниот суд на Југославија за 
поништување на точката III од Одлуката 
на Собранието на Комуналната заедница 
на социјалното осигурување на работни-
ците Сараево за височината на делот на 
придонесот за здравственото осигурување 
кој им се отстапува на - организациите 
(„Службени гласник среза Сараево", бр. 
2/65) — — — — — — — — — — бб 
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