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БЕЛГРАД 

БРОЈ 47 ГОД. XXI 

Цена на овој број е 60.— дин. - Прет-
плата за 1965 година изнесува 1.199. 
дин. а за странство З.Ѕ81— аннарн -
Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 
I. Пошт. фах 126 - Телефони: цен-
трала 31931. 51 932. 59 933 в 51 Ш Слу-
неба ѕа претплата 51 732 и Продажна 

служба П 671 

788. 

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 ЕДНО-
КРАТНИОТ НАДОМЕСТОК ВО ВИД НА ДОДАТЕН 
ИНТЕРЕС НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА НАРОДНИОТ 
ЗАЕМ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ 

ШТО СЕ СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ 

Се прогласува Законот за еднократниот надо-
месток во вид на додатен интерес на обврзниците на 
народниот заем за обнова и изградба на Скопје што 
се сопственост на граѓани, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 8 
октомври 1965 година и на седницата на Стопански-
от собор од 8 октомври 1965 година. 

П. Р. бр. 358 
9 октомври 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЕДНОКРАТНИОТ НАДОМЕСТОК ВО ВИД НА 
ДОДАТЕН ИНТЕРЕС НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА НА-
РОДНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА 
СКОПЈЕ ШТО СЕ СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ 

Член 1 
На сите обврзници на народниот заем за обнова 

и изградба на Скопје што се сопственост на гра-
ѓани, ќе се пресмета еднократен надоместок во вид 
на додатен интерес во височина на просечниот по-
раст на цените на стоките во продажба на мало во 
периодот од 1 јули до 31 декември 1965 година, а 
според општиот индекс на цените на мало на Сојуз-
ниот завод за статистика. 

Надоместокот од ставот 1 на овој член се пресме-
тува на оној износ на главница на секоја обврзница 
на кој се однесува ануитетскиот купон број 2, спо-
ред амортизациониот план што е отпечатен на об-
врзницата. 

Член 2 
Износот на надоместокот утврден според чле-

нот 1 од овој закон, ќе им се исплатува на граѓани-
те — иматели на обврзници на народниот заем за 
обнова и изградба на Скопје заедно оо исплатата на 
ануитетскиот купон број 2Ј, кој стасува на 1 февру-

ари 1966 година,., 

Правото на наплата на надоместокот од ставот 
1 на ОвОЈ член застарува за пет години од денот на 
стасаноста на ануитетскиот купон број 2. 

Член 3 
Ако Сојузниот завод за статистика до 1 фев-

руари 1966 година не го утврди општиот индекс на 
цените на мало во смисла на членот 1 став 1 од 
овој закон, рокот на стасаноста за исплата на гра-
ѓаните на ануитетскиот купон број 2 од обврзниците 
на народниот заем за обнова и изградба на Скопје 
се продолжува за времето додека тој општ индекс 
на цените не биде утврден. 

Во случајот од ставот 1 на овој член Народната 
банка на Југославија ќе објави од кој ден ќе почне 
исплатувањето на ануитетскиот купон број 2. 

Член 4 
Начинот на примената на индексот заради утвр-

дување височината на надоместокот од членот 1 на 
овој закон ќе го определи гувернерот на Народната 
банка на Југославија. 

Член 5 
Исплатувањето на надоместоците пресметани врз 

основа на овој закон, се врши на товар на сојузниот 
буџет. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

789. 

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 УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНО-
СТА ЗА ПЛОВИДБА НА ПОМОРСКИТЕ БРО-

ДОВИ И ПЛОВИЛАТА ЗА ВНАТРЕШНА 
ПЛОВИДБА 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
утврдување на способноста за пловидба на помор-
ските бродови и пловилата за внатрешна пловидба, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 8 октомври 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 8 октомври 1965 
година. 

П. Р. бр 356 
9 октомври 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р, 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
СПОСОБНОСТА ЗА ПЛОВИДБА НА ПОМОРСКИ-
ТЕ БРОДОВИ И ПЛОВИЛАТА ЗА ВНАТРЕШНА 

ПЛОВИДБА 

Член 1 
Во Законот за утврдување на способн-оста за 

пловидба на поморските бродови и пловилата за 
внатрешна пловидба („Службен лист на СФРЈ ", бр. 
18/64) во членот 28 ставот 2 се менува и гласи: 

„Сојузниот секретар за сообраќај и врски може 
со прописите од ставот 1 на овој член да ги опреде-
ли поморските прекршоци односно прекршоците по 
внатрешна пловидба, како и да пропише парични 
казни за тие прекршоци во границите определени 
со одредбите на Основниот закон за прекршоците." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

790. 

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

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

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за службата за безбедност на 
пловидбата, што го усвои Сојузната скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 8 октомври 1965 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 8 ок-
томври 1965 година. 

П. Р. бр 355 
9 октомври41965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 
ПЛОВИДБАТА 

Член 1 
Во Основниот закон за службата за безбедност 

на пловидбата („Службен лист на СФРЈ", бр, 39/64) 
називот на одделот 2 од главата V се менува и 
гласи: , 

„2/Прекршочна постапка". 

Член 2 
Во членот 43 зборовите: „административно-каз-

кената постапка" се заменуваат со зборот: „постап-
ката". 

Член 3 
Во членот 54 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Сојузниот секретар за сообраќај и врски може 

со прописите од ставот 1 на овој член да ги опреде-
ли поморските прекршоци односно прекршоците на 
внатрешната пловидба, како и да пропише парични 
казни за тие прекршоци во границите определени 
со одредбите на Основниот закон за прекршоците." 

Член А 
Во другите одредби на законот зборовите: „Ад-

министративно-казнената постапка" се заменуваат 
со зборовите: „Прекршочната постапка". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

791. 

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 ЕДНО-
КРАТНИОТ НАДОМЕСТОК ВО ВИД НА ДОДАТЕН 
ИНТЕРЕС НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРУВАЊА-

ТА НА ЖИВОТОТ 

Се прогласува Законот за еднократниот на-
доместокот во вид на додатен интерес на средствата 
на осигурувањата на животот, што го усвои Сојуз-
ната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 
8 октомври 1965 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 8 октомври 1965 година 

П. Р. бр. 357 
9 октомври 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с.р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ЕДНОКРАТНИОТ НАДОМЕСТОК ВО ВИД НА 
ДОДАТЕН ИНТЕРЕС НА СРЕДСТВАТА НА ОСИ-

ГУРУВАЊАТА НА ЖИВОТОТ 
Член 1 

На средствата на осигурувањата на животот што 
служат за намирување обврските на осигурителни-
те заводи по основот на тие осигурувања, ќе се 
пресмета, според состојбата на тие средства на сме-
тките кај Службата на општественото книговодство 
на 31 јули 1965 година, еднократен надоместок во 
вид на додатен интерес во височина на просечниот 
пораст на цените на стоките во продажба на мало 
во времето од 1 јули до 31 декември 1965 година, 
а според општиот индекс на цените на мало на Со-
јузниот завод за статистика. 

Член 2 
Како средства на осигурувањата на животот од 

членот 1 на овој закон се сметаат средствата што 
осигурителните заводи, заедниците на осигурување-
то и Југословенската заедница на осигурувањето 
(осигурителните организации) ги држат на сметките 
кај Службата на општественото книговодство, и тоа: 

1) средствата на математичката резерва; 
2) средствата на текуштата техничка премија 

и на премијата за израмнување на ризиците; 
3) средствата издвоени за исплата на стасаните 

а ненамирени обврски, 
Член 3 

Вкупниот износ на надоместокот пресметан на 
сите средства од членот 2 на овој закон им припаѓа 
на осигурениците, и тој надоместок осигурителните 
заводи се должни да го употребат исклучиво за 
зголемување на договорените осигурени суми по 
сите животни осигурувања со почеток на траењето 
до 31 јули 1965 година, според математиката и тех-
никата на осигурувањето. 
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Член 4 
Надоместокот од членот 1 на овој закон ќе се 

пресмета врз основа на евиденцијата на Службата 
ед општественото книговодство и книговодствените 
податоци на осигурителните организации. 

Начинот на пресметувањето на надоместокот 
од ставот 1 на овој член ќе го определи, гувернерот 
на Народната банка на Југославија. 

Член 5 
Пресметаниот надоместок осигурителните за-

води ќе го наплатат од интересот што Нароната бан-
ка на Југославија го остварува по дадените кредити, 
а по постапката и во рокот што ќе го определи ге-
нералниот директор на Службата на општественото 
книговодството во спогодба со гувернерот на Народ-
ната банка на Југославија. 

Чл,ен 6 
Поблиски упатства за начинот на кој осигури-

телните заводи ќе им ги зголемат договорените оси-
гурени суми со надоместокот од членот 1 на овој 
закон на одделни осигуреници односно корисници 
на осигурувањата на животот, ќе донесз Југословен-
ската заедница на осигурувањето. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

792. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 8 октомври 1965 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 8 октомври 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ГРАД ЗАГРЕБ 

ЗА УЧЕСТВО ВО ИЗГРАДБАТА НА 
ВОДОСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ 

1. Од средствата на стопанските резерви на фе-
дерацијата што се формираат според членот 7 од 
Законот за стопанскопланските мерки во 1965 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 19/65, 
20/65, 29/65 и 33/65) му се доделува на град Загреб 
без обврска за враќање износот од 4.000 милиони 
динари на име учество на федерацијата во трошо-
ците на изградбата на водостопански објекти. 

2. Износот од точката 1 на оваа одлука Собра-
нието на град Загреб ќе го употреби за изградба на 
водостопански објекти наменети за одбрана од 
поплави на подрачјето на Загреб. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 486 
9 октомври 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, ма Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, с. р-, Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

793. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 8 октомври 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 8 октомври 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КУСОЦИТЕ И ОБЕШТЕТУ-

ВАЊАТА ВО 1964 ГОДИНА 

1 Од средствата на стопанските резерви на фе-
дерацијата што се формираат според членот 7 од 
Законот за стопанскопланските мерки во 1965 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65. 
29/65, и 33/65), и се доделува без обврска за враќање 
на Заедницата на југословенското електростопанство 
дотација во износ од 16.423 милиони динари. 

2. Износот од точката 1 на оваа одлука Заедни-
цата на југословенското електростопанство ќе го 
употреби за покривање на загубата во работењето 
и на фондовите на електростопанските заедници во 
1964 годна, за враќање на кредитите добиени од 
средствата според Одлуката за употреба н,а сред-
ствата од стопанските резерви на федерацијата за 
1962 годиш („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/62), 
за регрес на дистрибутивните претпријатиа на Со-
цијалистичка Република Македонија и Социјали-

стичка Република Црна Гора во 1964 година и за 
обештетување на специјалните потрошувачи за 
штета настаната поради редукција на електрична 
енергија во 1964 година. 

3. Средствата од точката 1 на оваа одлука За-
едницата на југословенското електростопнство ќе ги 
распредели за намените од точката 2 на оваа одлука 
во согласност со сојузниот секретар за индустрија 
и трговија и со сојузниот секретар за финансии. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 485 
9 октомври 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

794. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 8 октомври 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 8 октомври 1965 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД ИНТЕРЕСОТ 
ШТО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
ГО ВНЕСУВА ВО ПОСЕБЕН РЕЗЕРВЕН ФОНД 

1. Народната банка на Југославија ќе издвојува 
секоја година во својот посебен резервен фонд 2% 
од износот на средствата на наплатениот интерес. 
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Издвојувањето на средства во посебниот резер-
вен фонд според ставот 1 од оваа точка престанува 
кога височината на тој фонд ќе достигне 1% од 
вкупниот износ на кредитите според завршната 
сметка на Народната банка на Југославија за годи-
ната за која се врши издвојувањето на средствата 
(член 64 од Законот за Народната банка на Југо-
славија). 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 487 
9 октомври 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, с. р, Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

795. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 8 октомври 1965 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 8 октомври 1965 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ 

КРЕДИТИ ЗА НАБАВКА НА ТРАКТОРИ 

1. Од средствата на стопанските резерви на фе-
дерацијата, што се формираат според членот 7 од 
Законот за стопанскопланските мерки во 1965 го-
дина и се доделува на Југословенската земјоделска 
банка износот од 5.000 милиони динари. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука Југо-
словенската земјоделска банка ќе ги употреби за 
давање на земјоделските производителски органи-
зации кредити за набавка на трактори со приклучни 
орудија за потребите на есенската сеидба и другите 
есенски земјоделски работи почнувајќи од 1965 го-
дина, со условите под кои ги дава кредитите за 
набавка на механизација. 

3. Средствата остварени со'наплата на кредитите 
дадени според оваа одлука ќе ги уплатува Југосло-
венската земјоделска банка во корист на средствата 
на стопанските резерви на федерацијата. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 493 
9 октомври 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговик,с.р Мијалко Тодоровиќ, с.р. 

796. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во врска со членот 19 став 2 од Законот за 
Сојузниот совет за координација на научните деј-
ности и за Сојузниот фонд за финансирање на на-
учните дејности, Сојузната скупштина, на седницата 
на Сојузниот собор од 8 октомври 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА СОЈУЗ-
НИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 

Во Управниот одбор на Сојузниот фонд за фи-
нансирање на научните дејности се именуваат, и тоа: 

за претседател Пољаншек Милош, заменик 
претседател на Сојузниот совет за координација на 
научните дејности, 

за чланови: 
Бартош др Милан, секретар на Српската 'ака-

демија на науките и уметностите, Белград, 
Чамо др Едхем, пратеник на Сојузниот собор на 

Сојузната скупштина, 
Чолановиќ Бранко, директор на Институтот за 

економика на индустријата, Белград, 
Џаџиќ Драгољуб, секретар за хемиска и гумар-

ска индустрија на Сојузната стопанска комора, Бе-
лград, 

Глушчевиќ БОШКО, дека,н на Економскиот фа-
култет, Титоград, 

Хаџи др Душан, редовен професор на Природно-
словно-математичкиот факултет, Љубљана, 

Јегер инж. Хелмут, вонреден професор на Стро-
јарско-бродоградежниот факултет, Загреб, 

Кујунџиќ инж. Бранислав, директор на Инсти-
тутот за водостопанство „Јарослав Черни", Белград, 

Мацарол др Славко, ректор на Свеучилиштето, 
Загреб, 

Манџиќ др инж. Ахмед, декан на Електро-
техничкиот факултет, Сараево, 

Недков Милан, раководител на Комисијата за 
општествени науки на ЦК СК Македонија, Скопје, 

Зимоло др Анте, професор на Медицинскиот 
факултет, Загреб, 

Змаиќ др инж. Јосип, директор на Дирекцијата 
за регулација на Сава, Загреб. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 497 
9 октоври 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор,. 
Милојко Тодоровиќ, с р, 

797. 

Врз основа на членот 147 став 2 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64), Со-
јузниот извршен совет донесува 

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

СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1965 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за кредитот кај Народната банка 
на Југославија за покривање ца распоредените срзд-
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ства во сојузниот буџет за 1965 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/65), во точката 1 зборовите: 
„30 септември 1965 година" се заменуваат со зборо-
вите: „31 декември 1965 година". 

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

Р. п. бр. 143 
13 октомври 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с р, 

798. 

Врз основа на точката 7 став 3 од Одлуката за 
начинот на пресметување на курсните разлики 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 38/65 и 40/65, 
сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ПРАВНИ И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ШТО 
НЕМА ДА УПЛАТУВААТ КУРСНИ РАЗЛИКИ НА 
СРЕДСТВАТА ШТО ГИ ДРЖАТ НА ДЕВИЗНИ 

СМЕТКИ 
1. Како општествени правни и граѓански правни 

лица што немаат стопанско-деловен карактер и што 
во смисла на точката 7 став 2 од Одлуката за начи-
нот на пресметување на курсните разлики нема да 
уплатуваат курсни разлики на средствата што ги 
држат на девизните сметки кај банките во Југосла-
вија или кај банките и деловни партнери во стран-
ство, се сметаат општествено-политичките органи-
зации, општествените организации, здруженијата на 
граѓани како и граѓанските правни лица. 

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

Бр. 3-10562/1 
7 октомври 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р 

799, 

Врз основа на членот 77 од Основниот закон за 
радио-сообраќајот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски из-
дава 1 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЧ-

НИТЕ РАДИО-СТАНИЦИ 

1. Рачните радио-станици што се'произведуваат 
за користење во Југославија, мораат да се произве-
дуваат со техничките карактеристики пропишани со 
оваа наредба. 

2. Рачните радио-станици мораат да бидат изра-
ботени така што да можат да работат само во фрек-
вентен опсег од 27.205 до 27.495 кНг со амплитудна 
модулација. 

3. Максималното отстапување на носечката 
'фреквенција од номиналната е±5кНг. Оваа толе-
ранција е дозволена при температура на амбиентот 
о д - 2 0 до Н- 60оС и за варијации на напон 4-10% 
до—30%. 

4. Максималната израчена сила од антената не 
смее да премине 150 тМГ, мерено на фиктивна анте-
на од отпорност 50 ома. 

5. Широчината на опсегот на емисијата може да 
биде таква што почнувајќи од 4- 20 кНг од носечка-
та фреквенција, бочните опсези да бидат ослабени 
најмалку 40 (1В 

6. Хармоничните и паразитните осцилации, ме-
рени на фиктивна антена од отпорност 50 ома, мо-
раат да бидат ослабени повеќе од 40 с!В во однос на 
носечката фреквенција. 

7. Деловите на предавателот треба да бидат из-
работени така што директното зрачење на носечка-
та фреквенција, како и на паразитните осцилации 
надвор од уредите на предавателот, да биде сведено 
на најмала можна мера. 

При контрола на зрачењето на предавателот со 
фиктивна антена без зрачење, на растојание од 30 т , 
интензитетот на полето не смее да биде поголем од 
500 цУ/т. 

8. Хармоничните осцилации и продуктите на ин-
термодул аци јата на осцилаторот на приемникот, ка-
ко и другите паразитни осцилации на приемникот, 
мерени на фиктивна антена од отпорност 50 ома, не 
смеат да преминат ефективен напон од 300 ^У. 

9. Деловите на приемникот треба да бидат изра-
ботени така што директното зрачење на фреквен-
циите на осцилаторот или на неговите хармоники, 
надвор од ку ти јата на предавателот, да биде све-
дено на најмала можна мера. 

При контрола на зрачењето на приемникот со 
фиктивна антена без зрачење, на растојание од 30 ш, 
интензитетот на полето не смее да биде поголем од 
10 џЧ/т. 

10. Техничките карактеристики пропишани со 
оваа наредба мораат да ги имаат и рачните радио-
станици во промет, оние што се увезуваат, како 
и оние што странци како туристи ги внесуваат и ги 
користат во Југославија. 

11. Одредбите од оваа наредба не се однесуваат 
на рачните радио-станици произведени пред денот 
на влегувањето во сила на оваа наредба. 

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

Бр. 1432/65-8 
1 октомври 1965 година 

Белград 
Сојузен ,секретар 

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

800. 

Врз основа на членот 77д од Законот за органи-
зацијата на Југословенските железници („Службен 
лист на СФРЈ'", бр. 15/63, 17/64 и 16/65), во соглас-
ност со сојузниот секретар за финансии сојузниот 
секретар за сообраќај и врски пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ПРОСЕЧ-
НАТА КАЛКУЛАТИВНА ЦЕНА НА ПРЕВОЗОТ НА 
СТОКИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЗА РАЗГРАНИЧУВАЊЕТО 
НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕВОЗОТ НА ПАТНИЦИ 

И ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕВОЗОТ НА СТОКИ 

1. Обемот на превозот на стоки се искажува во 
вето-тонски километри на. начинот определен со 
Методологијата за утврдување на трошоците и це-
ните на превозот што ја утврдило собранието на 
Заедницата на Југословенск,ите железници на сво-
јата IX седница од 21 мај 1965 година. 

2. Износот на вкупн-иот приход што служи за 
пресметување на просечната калкулативна цена, се 
утврдува со примена на цените на превозот на сто-
ки на соодветниот тарифен разред според класи-
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фикацијата на стоките што важи на 1 јануари 1966 
година. 

3. Износот на вкупниот приход утврден според 
точката 2 од ова упатство се дели со бројот на нето-
тонски километри превезени стоки остварени во 
1965 година, кој е добиен врз основа на утврдениот 
обем на превозот на стоки според точката 1 на ова 
упатство, а количникот добиен со ова делење прет-
ставува просечна калкулативна цена за превоз на 
стоки на железничкото транспортно претпријатие. 

4. Разграничувањето на трошоците на превозот 
на ,патници и на трошоците на превозот на стоки се 
врши според структурата на трошоците на превозот 
определена со Методологијата за утврдување на тро-
шоците и цените на превозот од точката 1 на ова 
упатство и на начинот пропишан со таа методологија. 

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

Бр. 2432 
9 октом вон 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан Неоричиќ, с. Р-

801, 

Врз основа на членот 69 од Основниот закон за 
мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот секретаријат за зем-
јоделство и шумарство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 
ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ 
ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство од 1 април до 30 септември 1965 година им 
издаде дозволи за пуштање во промет на следните 
средства за заштита на добитокот, и тоа на: 

1. Серум — завод Калиновица, Загреб, за: 
Поливалентна вакцина на лептоспироза, ad us. 

vet., во шишенца од 50, 100 и 250 ml, под бр, 
323.8-25/65 од 29 јули 1965 година; 

2. Индустриско-пољопривредни комбинат „Сер-
во Михаљ", Зрењанин, за: 

Tonophosphan, ad us. vet., течност, во пакување 
5X10ml, под бр 323 8-23/65 од 10 јуни 1965 година; 

3. Фабрика лекова „Хемофарм", Бригад, за: 
Primidon таблети а 0,25 g, ad us vet., пакувани 

во шишенца со 50 и 500 таблети, под бр. 323.5-231/64 
од 8 април 1965 година; 

4. Пољоприѕредно-индустриски комбинат „Сље-
ме", Загреб, за: 
1 1) Минералка I за говеда, прав, во пакување од 
2, 5, 25 и 50 kg, под бр. 323.8-13/65-1 од 8 април 1965 
година; 

2) Минералка II за свињи, прав, во пакување од 
2, 5, 25 и 50 kg, под бр. 323.8-13/65-2 од 8 април 1965 
година; 

3) Минералка III за живина, прав, во пакување 
од .2, 5, 25 и 50 kg, под бр. 323.8-13/65-3 од 8 април 
1965 година; 

5. Хемиска индустрија „Први мај", Чачак, за: 
1) Коскено брашно со микроелементи, пакувано 

во ќесиња од 2,50 kg, под бр, 323.8-26/65-1 од 10 Јуни 
1965 година; 

2) Коштан „А", прав, пакуван во ќесиња од 
2,50 kg, под бр. 323.8-26/65-2 од 10 јуни 1965 година; 

3) Коштан „Б", прав, пакуван во ќесиња од 
2,50 kg, под бр. 323.8-26/65-3 од 10 јуни 1965 година; 

6. фирмата „Carlo Erfea", Милано, Италија, за: 
1) прашок за посинување рани. ad us. vet., паку-

ван во шишенца од 50 и 100 g, под бр. 323.8-7/65 од 
8 април 1965 година. 

Застапник претпријатието „Yugoslavia ! ш т -
тегсе", Белград; 

2) Erbacetma Erba, ad us. vet., течност, пакувана 
во кутии со 1 и 10 шишенца а 20 ml, под бр. 323.8-8/65 
од 8 април 1965 година. 

Застапник претпријатието „Yugoslavia Com-
merce", Белград; 

7. фирмата „Pfizer Corporation", New York, 
USA, за: 

1) Mastalone, ad us. vet., маст пакувана во туби 
од 10 ml, под бр. 323.8-14/65 од 29 јули 1965 година. 

Застапник претпријатието „Fabeg", Белград; 
2) Terramycin пенливи таблети за утерус, ad us, 

vet., во пакување 10 таблети по 500 mg и 3X10 таб-
лети по 500 mg, под бр. 323.Ѕ-49/65 од 29 јули 1965 
година. 

Застапник претпријатието „Fabeg", Белград; 
8. фирмата „Farbenfabriken Bayer А.G" , Lever-

kusen, Сојузна Република Германија, за: 
Prolan, масло „Ѕ", ad us. ve t , суспензија, паку-

вана во шишенца од 25 ml, под бр. 323.8-17/65 од 20 
август 1965 година 

Застапник претпријатието „Fabeg", Белград; 
9. фирмата „Cela", GmbH, Ingelheim/R, Сојузна 

Република Германија, за: 
Nexon WP 25, ad us. vet., прашок, eo пакување 

од 500 ml, под бр. 323.8-31/65 од 20 август 1965 година. 
Застапник претпријатието „Fabeg", Белград. 

Бр. 323.8-33/65 
9 октомври 1965 година 

Белград 

Помошник 
сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство 
Антон Дебрецин, с. р. 

802. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16'60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

ТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Натриум перборат, технички — JUS Н.В1104 
Чисти хемикалии. Сулфурна 
киселина pro analysi — — — JUS H.G2.065 
Чисти хемикалии. Водород 
ћероксид pro analysi - - - - JUS Н G2.070 
Чисти хемикалии. Мравска 
киселина - - - - - - JUS H.G3.115 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
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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 март 1966 година. 

Бр. 22-6297/1 
И октомври 1965 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Словољуб Виторозмќ, с. р 

803. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за 1угословенските 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 ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КАБЛИ 

ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Телекомуникации. Свиткувачки 
монтажен проводник со изола-
ција од PVC-маса ТМ70 - - JUS N.C2.270 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
март 1966 година. 

Бр. 23-6288/1 
11 октомври 1965 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Словољуб Вмторовнќ, с.р. 

804 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

КА МУНИЦИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди' 

Готова муниција за ловечки 
пушки сачмарки — — — — JUS H.D4.110 
Ловечка муниција. Капе ли за 
муниција за ловечки пушки 
'Сачмарки — — — — - - JUS H.D4.055 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени по посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решени^ 

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

Бр. 25-6289/1 
11 октомври 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југоглове мекиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовик, с. р. 

805. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГРАДЕЖ-

НИ МАТЕРИЈАЛИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Градежни плочи пресувани, од 
слама - - - - - - - JUS U.M9.150 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува восила на 1 
март 1966 година. " 

Бр. 17-6296/1 
11 октомври 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Словољуб Вмторовиќ, с. р. 

806, 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 
НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И ТЕЛЕКОМУНИКА-

ЦИИТЕ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се досесува следниот југословенски 
стандард' 

Обртни сегментни преклопници 
тип IEC-1D со централна на-
вртка JUS N.R4 012 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
март 1966 година. 

Бр. 23-6287/1 
11 октомври 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Словољуб Вмторовиќ, с.р. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во пречистениот текст на Законот за 
наследувањето, објавен во ,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 42/65, се поткраднала долу наведената грешка, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО 

(пречистен текст) 
Во членот 187 став 3 наместо зборовите: „Сојуз-

ниот извршен совет" треба да стојат зборовите' 
,,,Сојузниот секретаријат за правосудство". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната 
скупштина, Белград, 12 октомври 1965 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за опре-
делување на имињата и ознаките на поморските 
бродови и чамци и на знаците за распознавање на 
поморските бродови, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/65, се поткраднала долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
ИМИЊАТА И ОЗНАКИТЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРО-
ДОВИ И ЧАМЦИ И НА ЗНАЦИТЕ ЗА РАСПОЗ-

НАВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ 
! Во членот 10 наместо зборовите: „од 15.000 ди-

нари" треба да стои: „до 15.000 динари". 
Од Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, 

Белград, 8 октомври 1965 година. 

Излезе од печат книгата 

П Р О Г Р А М 
СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ СТРУЧНЕ 
СПРЕМЕ РАДНИКА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА КОД 
ЕНЕРГЕТСКИХ И КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА 

И СУДОВА ПОД ПРИТИСКОМ 
кој е составен дел од Правилникот за стручната 
спрема и другите услови за вршење работи во ра-
ботни организации што имаат електроенергетски, 
котловски и други енергетски постројки и садови 
под притисок („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/64), 
а е објавен како ДОДАТОК на „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 46/65). 

Порачки прима ПРОДАЖНАТА СЛУЖБА на 
Службен лист на СФРЈ, Велеград, Јована Ристиќа 
1. Жиро-сметка 602-602-32. 

Цена 180 динари 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

788. Указ за прогласување на Законот за ед-
нократниот надоместок во вид на додатен 
интерес на обврзниците на народниот 
заем за обнова и изградба на Скопје што 
се сопственост на граѓани — — — — 1629 
Закон за еднократниот надоместок во вид 
на додатен интерес на обврзниците на на-
родниот заем за обнова и изградба на 
Скопје што се сопственост на граѓани — 1629 

789. Указ за прогласување на Законот за из-
мена на Законот за утврдување на спо-
собноста за пловидба на поморските бро-
дови и пловилата за внатрешна пловидба 1629 

Страна 
Закон за измени на Законот за утврдува-
ње на способноста за пловидба на по-

морските бродови и пловилата за вна-
трешна пловидба — — — — — — 1630 

790. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Основниот закон 
за службата за безбедност на пловидбата 1630 
Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за службата за безбедност на 
пловидбата — — — — — — — — 1630 

791. Указ за прогласување на Законот за едно-
кратниот надоместок во вид на додатен 
интерес на средствата на осигурувањата 
на животот — — — — — — — — 1630 
Закон за еднократниот надоместок во вид 
на додатен интерес на сред?ствата на оси-
гурувањата на животот — — — — — 1630 

792. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата на 
град Загреб за учество во изградбата на 
водостопански објекти — — — — — 1631 

793. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата за За-
едницата на југословенското електросто-
панство за покривање на кусоците и обе-
штетувањата во 1964 година — — — 1631 

794. Одлука за определување на делот од ин-
тересот што Народната банка на Југосла-
вија го внесува во посебен резервен фонд 1631 

795. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата за да-
вање кредити за набавка на трактори — 1632 

796. Одлука за именување Управен одбор на 
Сојузниот фонд за финансирање на науч-
ните дејности — — — — — — — 1632 

797. Одлука за измени на Одлуката за креди-
тот кај Народната банка на Југославија 
за покривање на распоредените средства 
во сојузниот буџет за 1965 година — — 1632 

798. Наредба за определување на општестве-
ните правни и граѓанските правни лица 
што нема да уплатуваат курсни разлики 
на средствата што ги држат на девизни 
сметки — — — — — — — — — 1633 

799. Наредба за техничките карактеристики 
на рачните радио-станици — — — — 1633 

800. Упатство за начинот на утврдувањето на 
просечната калкулативна цена на прево-
зот на стоки на железничките транспорт-
ни претпријатија и за разграничувањето 
на трошоците на превозот на патници и 
трошоците на превозот на стоки — — 1633 

801. Список на средствата за заштита на до-
битокот за кои е издадена дозвола за пу-
штање во промет на територијата на Ју-
гославија — — — — — — — — 1634 

802. Решение за југословенските стандарди 
од областа на хемиската индустрија — 1634 

803. Решение за југословенскиот стандард за 
кабли за телекомуникации — — — — 1635 

804. Решение за југословенските стандарди за 
ловечка муниција — — — — — — 1635 

805. Решение за југословенскиот стандард за 
градежни материјали — — — — — 1635 

806. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на електрониката и телекомуни-
кациите — — — — — — — — — 1635 

Исправка на Законот за наследувањето (пре-
ч и с т е н текст) — — — — — — — 1636 

Исправка на Правилникот за определување на 
имињата и ознаките на поморските бро-
дови и чамци и на знаците за распозна-
вање на поморските бродови — — — 1636 
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