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БРОЈ 45 ГОД. XXI 

778. 

Врз основа на членот 28 од Основниот закон за 
мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот (, Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА КОЛЕЊЕТО НА ТЕЛИЊА И 

ЈАГНИЊА 

1. Заради зголемување на сточниот фонд и 
унапредување на сточарството се забранува коле-
њето на телиња и јагниња, и тоа: 

1) на телиња од обата пола, од благородни раси 
во тежина до 120 кѕ жива мера, на мелези од ра-
сата буша и од благородни раси во тежина до 90 кѕ 
жива мера, како и од расата буша во тежина до 60 
к^ жива мера; 

2) на машки меринизирани јагниња до 3 месеци 
возраст што се здрави и способни за расплод или 
гоење и на женски меринизирани јагниња што се 
здрави, добро развиени и способни за расплод. 

2. Контрола на спроведувањето на оваа одлука 
врши надлежниот ветеринарен инспектор. 

3. Со денот на влегувањето ^ во сила на оваа 
одлука престанува да важи Наредбата за забрана 
на колењето на телиња и јагниња („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/58, 31/61, 1/62 и 44/62). " 

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

Р. п. бр. 150 
30 септември 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

2. Во точката 7а по ставот 2 се додава нов став 
3, кој гласи: 

',,По исклучок од роковите определени во ста-
вот 2 на оваа точка, Народната банка на Југославија 
може на предлог од деловните банки да одобри и 
подолги рокови." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Р. п. бр. 149 
30 септември 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

779. 

Врз основа на членот 3 став 1 од Законот за 
паритетот на динарот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КУРСНИТЕ 

РАЗЛИКИ 

1. Во Одлуката за начинот на пресметување на 
курсните разлики („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/65, 38/65 и 40/65) во точката 7 став 1 под 1 зборо-
вите: „и гаранции" се бришат. 

Во одредбата под 2 на крајот се додава запирка 
и зборовите: „како и на сите побарувања ка ј стран-
ски или мешани друштва, по основот на учество, во 
капиталот и добивката“. 

780. 

Врз основа на членот 15 став 1 од Законот за со-
јузниот буџет за 1965 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС 
ПРИ ПРОДАЖБА НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА ЗА 

ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 
ШУМАРСТВОТО 

1. Во Одлуката за давање регрес при.продажба 
на вештачки ѓубриња за потребите на земјоделство-
то и шумарството („Службен лист на СФРЈ" бр. 
33/65) во точката 1 одредбата под 4 се менува и 
гласи: 

„4) на работни организации што се занимаваат 
со производство или одгледување на риби во слат-
ководни рибници — за количините погребни за ѓу-
брење рибници;". 

Одредбата под 6 се менува и гласи: 
„6) на земјоделски организации и нивни погони, 

како и на земјоделски аптеки — за количините на-
бавени за понатамошно, продавање на купувачите 
од одредбите под 1 до 5 на оваа точка и на индиви-
дуални земјоделски производители;". 

2. Оваа одлука ќе се применува од 26 јули 1965 
година. 

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

Р. п. бр. 151 
30 септември 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, -

Петар Стамболиќ, е. Р, 
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781. 

Врз основа на членот 8 од Законот за сојузниот 
буџет за 1965 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СОЈУЗНИОТ 
БУЏЕТ ЗА 1965 ГОДИНА ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ 
НА РАБОТНИЦИТЕ НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА 

НА СТАНОВИ СО СОПСТВЕНО УЧЕСТВО 

1. Од средствата расподелени во разделот 7 по-
зиција 56 на посебниот дел на сојузниот буџет за 
1965 година — за довршување станбени згради, ку-
пување станови и адаптација на станови, се издво-
јува износот од 80 милиони динари и се пренесува на 
посебната сметка на Сојузниот секретаријат за вна-
трешни работи (во понатамошниот текст: Секретари-
јатот) за давање кредити на работниците на Секре-
таријатот за изградба и купување на станови ,со 
сопствено учество. 

2. За давање кредити на одделни работници од 
износот издвоен според точката 1 на оваа одлука, 
одлучува сојузниот секретар за внатрешни работи 
или функционер што тој ќе го определи, на пред-
лог од Комисијата за станбени прашања. 

3. Кредит за изградба или купување на стан 
може да се даде под услов сопственото учество на 
работникот на Секретаријатот во изградбата односно 
во купувањето на стан да изнесува најмалку 10% 
од пресметковната вредност на станот. 

4., Кредитите според оваа одлука се даваат по 
интересната стопа и со рокот за враќање по кои 
фондот за станбена изградба на општината (градот) 
односно банката ги дава кредитите за станбена из-
градба. 

5. Поблиски услови за користење кредити спо-
ред оваа одлука ќе пропише сојузниот секретар за 
внатрешни работи. 

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

Р. п. бр. 148 
30 септември 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с р. 

782. 

Врз основа на членот 95 став 1 од Основниот 
закон за мерките за унапредување на сточарството 
и за здравствената заштита на добитокот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65), сојузниот секретар за 
земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИ-
НИ ПРЕКУ КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ УВОЗ, ИЗВОЗ И 
ПРОВОЗ НА ДОБИТОК, ПРОИЗВОДИ ОД ДОБИ-
ТОК, СУРОВИНИ, ОТПАДОЦИ И ДРУГИ ПРЕДМЕ-
ТИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗА 

1. Добиток, производи од добиток, суровини, от-
падоци и други предмети со кои може да се прене-

сува зараза можат да се увезуваат, извезуваат и 
превезуваат само преку граничните премини во 
следните места: 

1) со средства на сувоземниот сообраќај (со же-
лезница и со средства на друмскиот сообраќај): Бели 
Манастир, Битола, Димитровград, Гевгелија, Хоргош, 
Јесенице, Кикинда, Копер, Копривница, Коториба, 
Марибор, Нова Горица, Преваље, Сежана, Суботица, 
Вршац и Вртка Чука; 

2) со средства на поморскиот сообраќај: Бар, Ду-
бровник, Копер, Плоче, Пула, Риека, Сплит, Шибе-
ник и Зеленика; 

3) со средства на воздушниот сообраќај: Сурчин 
— Белград, Плесо—Загреб, Скопје и Брнике—Љу-
бљана. 

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

Бр 6-323-48/65 
28 септември 1965 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Душан Илиевиќ, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за из-
мени на Правилникот за условите и начинот на ра-
ботењето на откупните станици, објавен во „Служ-
бен 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 ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА РАБО-

ТЕЊЕТО НА ОТКУПНИТЕ СТАНИЦИ 

Во членот 3 наместо зборовите: „став 1" треба 
да стои: „став 2 '. 

Од Сојузниот секретаријат за индустрија и трго-
вија. Белград, 28 септември 1965 година. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА И З В О Н Р Е Д Н И -
ОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б Л И К А Ј У -
ГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА И 
ЗА Н А З Н А Ч У В А Њ Е И З В О Н Р Е Д Е Н И ОПОЛНО-
МОШТЕН А М Б А С А Д О Р НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА 

I 
Се отповикува 
Фрањо Кнебл од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Индо-
незија. 

II ' 
Се назначува 
Будимир Лончар, досегашен ополномоштен ми-

нистер во Државниот секретаријат за надворешни 
работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
во Република Индонезија. 
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III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

VI 
^ Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 30 
28 септември 1965 година 

Белград 

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

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" во бројот 14 од 17 април 1965 година 
објавува: 

Закон за измени и дополнувања на Законот за 
основното училиште; 

Закон за подигање јавни споменици; 
Закон за библиотеките; 
Закон за изменување на Законот за организа-

цијата на училишта во кои наставата се изведува 
на јазиците на националните малцинства; 

Закон за престанок на важењето на Законот за 
прогласување на црквата ,̂ Св. Спас'1 во Скопје за 
културно-историоки паметник; 

Закон за изменување на Законот за илинден-
ските пензии; 

Закон за изменување и дополнување на Законот 
за сместување на деца во други фамилии; 

Закон за изменување и дополнување на Законот 
за просветно-педагошката служба; 

Закон за Републичкиот фонд за научноистра-
жувачката работа; 

Закон за основање на Републички фонд за па-
тишта ; 

Закон за Републички фонд за социјални 
установи; 

Закон за Републичкиот фонд за унапредување 
на издавачката дејност; 

Закон за Републичкиот фонд за унапредување 
на културните дејности; 

Закон за престанок на важењето на Одлуката за 
основање Републички фонд за стипендии. 

Во бројот 15 од 19 април 1965 година објавува: 
Закон за измени и дополнувања на Законот зА 

гимназијата; 
Закон за установите за претшколско воспиту-

вање; 
Закон за високото школство во Социјалистичка 

Република Македонија; 

Закон за социјални установи; 

Закон за изменување и дополнување на Законот 
за Републичкиот фонд за истражувачки работи 
во рударството; 

Закон за изменување и дополнување на Законот 
за здравствено осигурување на земљоделците; 

Закон за надоместокот на трошоците и штетите 
на противпожарните единици што учествуваат во 
гас-нење на пожари или спасување" на подрачје' на 
други општини; 

Закон за усогласување на прописите за одделни 
установи основани од републичките органи; 

Закон за престанок на важењето на Законот 
за доброволните противпожарни друштва и одделни 
прописи од областа на противпожарната заштита; 

^Закон за изменување на Законот за уредување 
и користење на градското земјиште; 

Закон за дополнување на Законот за аграрна 
реформа и колонизација на територијата на Народна 
Република Македонија; 

Закон за изменување и дополнување на Законот 
за управување и располагање со средствата на заед-
ничките резерви на стопанските организации; 

Закон за изменување и дополнување на Законот 
за патишта; 

Закон за изменување на Законот за расподелба 
на средствата наменети за јавни патишта; 

Закон за мерилата за расподелба на приходите 
за патишта од бензин и плинско масло. 

УРАДНИ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

Урадни лист на Социјалистичка Република Сло-
венија во бројот 11 од 31 март 1965 година објавува: 

Закон за државјанството на СР Словенија; 

Закон за приватното угостителство; 

Закон за уредувањето и одржувањето на зеле-
ните површини во населбите; 

Закон за присилно наплатување на придонеси 
и даноци на граѓаните; 

Закон за изборите за работнички совета и други 
органи на управувањето во работн,ите организации; 

Закон за оџачарската служба; 

Закон за општествената парична поткрепа на 
жртвите на фашистичкиот терор и нивните се-
мејства; 

Закон за определување на делот на станарин-
скиот придонес кој се уплатува во фондот за из-
градба на станбени згради на онаа општина на чие 
подрачје е седиштето на исплатителот на личниот 
доход на работниците; 

Закон за Фондот на СРС за социјалните уста-
нови; 

Закон за Стручното училиште за внатрешни ра-
боти; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
библиотеките; 
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Закон за измени и дополненија на Законот за 
музеите; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
ловот; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
слатководното рибарство; 

Закон за измени на Законот за противпожар-
ните друштва; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
здравствената заштита и за организацијата на 
здравствената служба во НР Словенија; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
високото школство во НР Словенија; 

Закон за измени на Законот за Словенската 
академија на науката и уметностите; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
научните установи; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
професионалните театри; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
заштита на културните споменици во НР Слове-
нија; 

Закон за распишување дополнителни избори за 
пратеници на Просветно-културниот собор на Со-
бранието на СР Словенија во 38 изборна единица 
Љубљана - Шишка II; 

Одлука за продолжување на посебниот рок за 
спроведување на првите избори на органите на у-
правувањето во високошколските установи; 

Одлука за измени на Одлуката за овластување 
на Административната комисија за одлучување по 
определени работи од надлежноста на Извршниот 
совет; 

Одлука за установување републички просек на 
личните доходи на запослените во 1964 година; 

Решение за именување претседател и членови 
на Комисијата за изработка на предлог за пренесу-
вање на обврските на околиите врз општините и 
СР Словенија; 

Решение за именување двајца претставници на 
општествената заедница во советот на Високата 
школа за политички науки во Љубљана; 

Наредба за видовите и за образованието на пе-
дагошките советници во заводите за Просветно пе-
дагошка служба; 

Деловник на Уставниот суд ца СР Словенија; 
Исправка на Одлуката за измени на Привре-

мениот деловник на Републичкиот собор на Собра-
нието на СР Словенија. 

Во бројот 12 од 8 април 1965 година објавува: 

Одлука за согласноста со Финансискиот план 
на Фондот на СР Словенија за нестопанските ин-
вестиции за 1965 година; 

Одлука за согласноста со Финансискиот план 
на Фондот на СР Словенија за школство за 1965 
година; 

Одлука за потврда на Завршната сметка на 
Фондот на СР Словенија за школство за 1964 го-
дина; 

Одлука за основање Економски совет на Извр-
шниот совет на Собранието на СР Словенија; 

Решение за именување претседател и членови 
на Економскиот соиет на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија; 

СПИСОК на кандидатите што ги избрале општин-
ските собранија во Републичкиот собор на Собра-
нието' на СР Словенија; 

Извештај за резултатот на изборите за прате-
ници во Стопанскиот собор на Собранието на СР 
Словенија; 

Извештај за резултатот на изборите за прате-
ници во Просветно-културниот собор на Собрани-
ето на СР Словенија; 

Извештај за резултатот на изборите за прате-
ници во Социјално-здравствениот собор на Собра-
нието на СР Словенија; 
ници во Организационо-политичкиот собор на Со-

Извештај за резултатот на изборите за прате-
бранието на СР Словенија; 

Во бројот 13 од 15 април 1965 година објавува: 
Уредба за основање Комисија на СР Словенија 

според членот 195 од Основниот закон за пензис-
кото осигурување; 

Одлука за додајната премија за кравјо млеко 
во 1965 година; 

Одлука за дополнение на Одлуката за опреде-
лување подрачја на кои настанала штета од поп-
лава во октомври 1964 година; 

Решение за именување претседател и членови 
на Комисијата на СР Слоенија според членот 195 
од Основниот заклон за пензиското осигурување; 

Решение за разрешување помошникот на ре-
публичкиот секретар за трговија; 

Решение за именување членови на привреме-
ниот совет на Педагошкиот институт во Љубљана; 

Решение за именување вршител на должноста 
директор на Педагошкиот инситут во Љубљана; -

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Одлука за забрана на колењето на тели-
ња и јагниња — — — — — — — 1621 
Одлука за измена и дополнение на од-
луката за начинот на пресметување на 
курсните разлики — — - — — — 
Одлука за измени на Одлуката за давање 
регрес при продажба на вештачки ѓубриња 
за потребите на земјоделството и шумар-
ството — — — — — — — — — 

778. 

779. 

780. 

781. 

1621 

Одлука за издвојување средства од Со-
јузниот буџет за 1965 година за давање 
кредити на работниците на сојузниот се-
кретаријат за внатрешни работи за из-
градба на станови со сопствено учество — 

782. Наредба за определување на граничните 
премини преку кои ќе се врши увоз, из-
воз и провоз на добиток, производи од 
добиток, суровини, отпадоци и други 
предмети со кои може да се пренесува 
зараза — — — — 

Исправка на Правилникот за измени на Пра-
вилникот за условите и начинот на рабо-
тењето на откупните станици — 

1621 

1622 

- - - - 1622 

- 1622 


