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Среда, 20 јануари 1965 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 3 ГОД. XXI 

Цена на овој број е 60.— дин. - Прет-
плата за 1965 година изнесува 2.500.— 
дин., а за странство 3.500.— динари. -
Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 
1. Пошт. фах 226 - Телефони: цен-
трала 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661. Слу-
жба за претплата 51-732 и Продавна 

служба 51-671. 

13. 

Врз основа на членот 3 од Уредбата за данокот 
на промет („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 19/61, 6/62, 
11/62 и 4/63), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА 

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Тарифата за данокот на промет („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 25/62, 29/62, 31/62, 40/62, 42/62, 
46/62, 51/62, 53/62 и 12/63 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 18/63, 20/63, 23/63, 30/63, 44/63, 51/63, 52/63, 
7/64, 10/64, 13/64, 24/64, 29/64, 30/64, 31/64, 48/64, 
50/64 и 1/65) во делот II од Тарифата се вршат след-
ните измени и дополненија: 

1) во тар. број 1 точката 4 се брише. 
Во забелешката 2 текстот под а) се менува и 

гласи: 
,,а) на промет на авионски бензин кој се упо-

требува за погон на авионски мотори. Пуштањето 
во промет на овој бензин за погон на други мотори, 
освен авионските, подлежи на данок според тон. 1 
до 3 од ОВОЈ тар. број а според октанскиот број;"; 

2) тар. број 21 се менува и гласи: 
„21 Ваги од сите видови и тегови: 
1) со осетливост над 5 сантиграма до 20 

килограма — — — — — — — 20% 
2) со осетливост над 5 сантиграма и над 

20 килограма — — — — — — 5%"; 
3) во тар. број 34 точката 1 под б) се 

менува и гласи: 
,,б) други патнички автомобили: 
- од вредност до 2,300,000 динари - 5% 
- од вредност од 2,301 ООО до 3,200.000 

динари - - - - — — — 15% 
- од вредност од 3,201.000 до 6,000.000 

динари - - - - - - - - 35% 
- од вредност од 6,001 ООО до 10,000 ООО 

динари — — — — — — — — 50% 
— од вредност над 10,001 000 динари - 60%", 
4) во тар. број 36 по зборот: „справи" се бришат 

запирката и зборовите: „освен земјоделскиот алат"; 
5) тар. броЈ 40 се брише; 
6) во тар. број 44 наименувањето во точката 2 се 

менува и гласи: 
„2) Жици за намотки (динамо и л а к - ж и -

ци) изолирани со разни материјали; кабел-
ски гарнитури за спојување доводни кабли; 
прибор за слободни водови и кабли — — 13%"; 

7) во тар. број 45 забелешката се брише; 
8) кон тар. број 46 се додава забелешка, која 

гласи: 

„Забелешка: Производите од овој тар. број не 
подлежат на плаќање данок на промет, ако нив 
непосредно од производителот ги купуваат инду-
стриски претпријатија — производители на автомо-
били и други моторни возила — заради вградување 
во автомобили и други моторни в о з и л а " ; 

9) во тар. број 47 точката 1 се менува и гласи: 
,Д) електрични апарати за греење: 
а) греалки од сите видови и радијатори 

со вода и масло, калорифери и сл. — 25% 
б) електрични перници и ќебиња — — 20%"; 
10) тар. број 61 се менува и гласи: 
„61 Суровини за производство на пла-

стични материи' прав, гранулат, брикет, е-
мулзи и други облици на пластични мате-
рии: Р.У.С, емулзионен, P V . ацетат, Р.У.С, 
суспензионен, Р.У.С, специјално стабилизи-
р а ^ полиетилен од висок и низок прити-
сок, полипропилен, полистирол, поликарбо-
нати, полиамиди, акрилати, полиестер смо-
ли и други смоли на база на пластични ма-
терии, бакелит, галалит, целулоза ацетат, 
целулоид, целофан, безалкаличен стаклен 
мат, безалкалично стаклено платно, безал-
каличен ровинг, алкалична стаклена волна 
и други поликондензати, полимеризати и 
мономери — — — — — — — — — — 

Забелешка: На смолите на база на пластични 
материи што се преработуваат во други производи, 
освен во производи наведени во тар. бр. 62 и 63 од 
овој дел на Тарифата , данокот при пуштање во 
промет на готов производ се плаќа по стопата 
определена за тој производ. На смолите што се 
пуштаат во промет со повеќе од 50% растворени, 
а се наменети за преработка во бои, лакови, премази  
и сл , данокот се плаќа според тар. 6poj 64 од овој 
дел на Тарифата." ; 

11) тар. број 62 се менува и гласи: 
„62 Примарна производи од пластични материи: 
1) тврди цевки, црева, плочи, па и сече-

ни во определени димензии (без оглед на 
видот на суровината, па и од вулкан ф и -
бзри) — — — — — — — — — — — 

2) профили, бужир-цевки, флексибилни 
цовки, сите видови фолии, па и со подлога 
од друг материјал (без оглед на видот на 
суровината, па и од вулкан фибери) — — — 

Забелешка: На прометот на поликолори како 
финален производ се плаќа данок според тар. број 
64 од ОВОЈ дел на Тарифата ." ; 

12) тар. број 63 се менува и гласи: 
„63 Производи добиени со преработка на пла-

стични маси: 
1) амбалажа, извлекувана, дувана, бриз-

гана (одвоива и неодвоива), од кандирани 
материјали со и без печат, без оглед на 
видот на суровините и материјалите, вклу -
чиво и целофанот — — — — — — 5% 

2) опрема и уреди за индустријата: го-
тови производи (хлоринатори, вентилатори, 
пумпи, галвански садови, индустриски са-
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ДОБИ од разни видови); заштитна опрема 
(шлемови, очила, нараквици, чизми, облека, 
престилка и др.) обработена според пропи-
сите за хигиенско-техничката заштита — 
сб без оглед на видот на суровините, па и 
во врска со други материјали — — — — 5% 

3) производи за градежништвото и за 
потрошувачка: полиестер покривки плочи 
(бранести, рамни, па и сечени), тепих, по-
долна виназ, виналит, топли подови, плочи 
и плочки за облагање ѕидови, изолациони 
плочи од пенливи пластични маси и од 
стиропор, санитарни садови и уреди (кади, 
мијалници, сифони, клозетски шољи, ре-
зервоари за вода, вентилациски решетки и 
сл.), градежни окови и прибор (окови за 
мебел и други окови и прибор), инсталаци-
о н и материјал наведен во точката 1 на тар. 
број 45 од овој дел на Тарифата, инстала-
циони цевки — се без оглед на видот на 
суровината и материјалот со кои е комби-
нирана пластичната маса — — — — — 10% 

4) опрема за земјоделството: покривки 
за земјоделски култури од сите дебелини 
и димензии, без оглед на видот на сурови-
ната — — — - — — — — — — — 

5) санитетски производи: вештачки за-
би, очи и други протези; производи за 
трансфузија на крв и систем за вештачко 
оплодување — — — — — — — — — 

6) детски обувки и играчки од сите ви-
дови, без оглед на видот на суровината — — 

7) училишен, цртачки пишувачки и 
канцелариски прибор од сите видови, без 
01 лед на видот на суровината — — — 5% 

8) обувки од сите видови, освен дет-
ските обувки, без оглед на начинот на из-
работката и суровината, па и кандирани — 5% 

9) други готови производи добиени со 
преработка на пластични маси: копчиња 
и шноли од сите видови и големини, рам-
ки за очила од сите видбви, прибор за ј а -
дење; цвеќе и предмети за личен украс од 
сите видови и големини, предмети за наду-
вување; конфекција ; галантерија: чамци; 
кукли за излози и слични производи, други 
производи за домаќинство, за лична хи-
гиена и за тоалета; и други производи — 
се без оглед на видот на суровината — — 20% 

З а б е л е ш к а 
1) За готовите/обликувани делови од пластични 

материи што служат за вградување во разни инду-
стриски производи, а на ЧИЈ промет не е посебно 
предвидено плаќање данок, важат одредбите од 
општата забелешка 2 кон овој дел од Тарифата . 
На такви делови не се плаќа данок ако под усло-
вите од општата забелешка 6 кон овој дел на Тари-
фата му се продаваат заради вградување на произ-
водител на финални производи Ако овие делови 
им се продаваат на други купувачи, данокот на тие 
делови се плаќа по даночната стопа коЈа е пропи-
шана за финален производ (делови за радио-апа-
рати, телевизори, фрижидери и за други електрич-
ни апарати; делови за автомобили, делови за аку-
мулатори и за други производи; затворачи од сите 
видови; делови за индустријата на обувки како 
што се петици, гленков-Л, флекици, ѓонови и сл ; ка -
леми, вретена и сл., штици за WC; леани делови за 
индустријата од сите облици и димензии и сл ). 

2) Данокот на промет на хемиски моливи, па-
тент-моливи и налив-пера се плаќа според тар број 
27 од овој дел на Тарифата 

3) Не се плаќа данок на промет на синтетички 
лепила."; 

13) тар„ број 67 се брише; 
14) во тар број 68 во забелешката по ставот 2 

се додава нов став 3, кој гласи: 

„Не се плаќа данок според овој тар. број на 
редестилирана вода во ампули."; 

15) тар. број 74 се менува и гласи: 
„74 Природни смоли и восоци и смесови од 

природни и вештачки смоли и восоци — — 20% 

Забелешка: Не се плаќа данок според овој 
тар, број на промет на пчелин восок, колофонии и 
сега аЉа."; 

16) во тар. број 76 зборовите: „коскено брашно" 
се бришат; 

17) во тар. број 80, на кра јот на списокот на 
производите што се изземени од данок, по зборо-
вите: „ќмонијачна вода" се ставаат точка и запирка 
и се додаваат следните производи: 

„аргон и други благородни гасови; 
волман — соли; 
ацетон хемиски чист и технички; 
ацетофенон; 
алфа метил стирол; 
додецил бензол сулфонат; 
тетрамер пропилен; 
сите видови ф а с ф а т и и фосфорна киселина; 
железни оксиди; 
сулфат на железо; 
натриум нитрат; 
калиумови и натриумови соли; 
цинк и магнезиум хлориди; 
желатин;" ; 
18) во тар. број 88, во наименувањето зборови-

те: „ацетон хемиски чист и технички" се бришат; 
19) тар. број 91 се менува и гласи: 
„91 Обвивна хартија и ломпспак: 
1) обвивна хартија : 

а) КОЈ а содржи околу 50% целулоза 8% 
б) која содржи над 50% целулоза — 5% 

2) ломпспак — — — — — — — 12% 

Забелешка: Не се плаќа данок според ОВОЈ тар. 
број на хартија од полу хемиска целулоза, ако се 
употребува за производство на бранеста картонска 
амбалажа "; 

20) во тар. број 92 забелешката се менува и 
гласи: 

„Данок според ОВОЈ тар. број не се плаќа на кабл 
натрон-хартија која се употребува за производство 
на кабели, на кондензаторска хартија за потребите 
на електроиндустријата И на к р а ф т л а ј н е р КОЈ се 
употребува за производство на бранеста амбалажа "; 

21) тар. број 94 се менува и гласи: 
„94 Специјална бездрвна хартија : 
1) картографска хартија, лабораториски ф и л -

тер и монотип хартија , банкнотна хартија , специ-
јална хартија за чекови и хартија за поморски 
карти — — — — —' — — — — — 13% 

2) друга специјална бездрвна харти ја 24%"; 
22) во забелешката кон гранката 124, во точката 

3 се додава нов став 2, кој гласи-
л о т о така не се плаќа данок на промет" на 

текстилни ткаенини ако од страна на производите-
лот текстилни ткаенини непосредно им се испо-
рачуваат на индустриски претпријатија и занает-
чиски организации со средства во општествена соп-
ственост кои се занимаваат со производство на 
кожена облека, обувки и галантерија, како и со про-
изводство на гумени производи од тар. бр. 126. 127 
и 128 на овој дел од Тарифата Набавката на тек-
стилни ткаенини за тие нели ќе се врши под усло-
вите од општата Забелешка 6 кон овој дел на Тари-
фата Производителите на финални производи се 
должни да водат точни евиденции за набавката и 
потрошокот на текстилни ткаенини."; 

23) тар. број 121 се менува и гласи: 
„121 Сите видови преработени к о ж и од ситен 

добиток: 
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1) за индустриска преработка и за пре-
работка од страна на занаетчиски организа-
ции со средства во општествена сопственост — 

2) за други потреби: 
а) шеврет, нараквичарска напа, об-

лекна напа и поставни кожи од ситен до-
биток — — — — — — — — - — 25% 

б) поставна кожа од увозна волнеста 
кожа — — — — — — — — — — 20% 

в) сите видови козји кожи — - - 22% 
г) семиш — — — — — — — 12% 
д) други - - - - - - - 30 % 

Забелешка: Важи забелешката кон тар број 
117.", 

24) во тар. број 123 стопата: ,ДО%" се заменува 
со стопата. ,Д5%"; 

25) во тар. број 125 стопата' „5%" се заменува 
со стопата: ,ДО%" и се додава забелешка, коЈа 
гласи: 

„Забелешка: Не се плаќа данок според овој 
тар. број на заштитна опрема обработена според 
прописите за хигиенско-техничката заштита."; 

26) во тар број 128 во забелешката по ставот 
2 се додаваат два нови става, кои гласат: 

,,З) Исто така не се плаќа данок според овој 
тар. број ниту на промет на голи гумени нишки. 

4) Не се плаќа данок според ОВОЈ тар. број на 
промет на гумени производи за обувки и креп-гуми 
за обувки, ако од страна на производителот непо-
средно им се испорачуваат на индустриски прет-
пријатија и занаетчиски организации со средства 
во општествена сопственост што се занимаваат со 
производство на кожени обувки."; 

27) во тар. број 129 стопата: „17" се заменува со 
стопата: „13". 

Забелешката 3 се менува и гласи: 
,,З) Данок од 13 динари за 1 килограм шеќер 

се плаќа само на шеќер произведен од шеќерна 
репка од родот на 1964 година. На шеќер произве-
ден од шеќерна репка од поранешните берби 
данокот се плаќа и понатаму во износ од 17 динари 
за 1 килограм."; 

28) во тар. број 138 во забелешката по ставот 
8 се додава нов став 9, кој гласи: 

„9) Ако виното на кое е платен данок според 
бивш. тар. број 137 од овој дел на Тарифата се 
употреби за производство на дестилат (вињак), ќе 
се признае платениот данок на виното и ќе се пре-
смета при наплатата на данокот на произведениот 
дестилат, врз основа на потврда од општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на финан-
сиите на чие подрачје е местото на производството 
на вино — дека данокот на тие количини е прес-
метан.". 

Член 2 
Данок на промет не се плаќа на оние количини 

текстилни ткаенини, гумени производи за обувки 
и креп-гуми за обувки, што производителите на тие 
производи непосредно им ги испорачуваат на ин-
дустриските претпријатија и занаетчиските органи-
зации со средства во општестевена сопственост —-
производители на кожени обувки односно кожена 
облека или галантерија — под услов за тие произ-
води да извршат соодветно намалување на своите 
продажни цени и за таквото намалување на цените 
да го известат Сојузниот завод за цени. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 
"Р п. бр 5 

8 јануари 1965 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

14. 

Врз основа на членот 47 став 1 точка 4 од З а -
конот за стопанско-планските мерки во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр, 52/63, 31/64, 42/64 и 
51/64), во врска со членот 1 од Законот за при-
времено продолжување на важењето на определени 
одредби од Законот за стопанско-планските мерки 
во 1964 година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 51/64), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ПЧЕНИЦА И 

Р Ж ВО 1965 ГОДИНА 
1. На работните организации што се занимаваат 

со производство на пченица и 'рж или вршат от-
куп на пченица и 'рж од индивидуални земјодел-
ски производители им се исплатува премија во из -
нос од 2 динари за 1 кг за сите количини меркан-
тилна пченица и 'рж продадени и испорачани од 
1 јануари до 30 Јуни 1965 година на овластените 
претпријатија за промет на жито на големо или 
на Дирекцијата за исхрана. 

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука ќе 
се исплатува од средствата предвидени во сојуз-
ниот буџет за регреси и премии во областа на 
земјоделството. 

3. СОЈУЗНИОТ секретар за земјоделство и шумар-
ство, во согласност со сојузниот секретар за ф и -
нансии и со СОЈУЗНИОТ секретар за трговија, ќе до-
несе, по потреба, поблиски прописи за постапката 
и условите за остварување на премијата, за тоа кои 
работни организации имаат право на премија, како 
и за тоа за која пченица и ' р ж може да се испла-
тува премијата од точката 1 на оваа одлука. 

4. Барање за остварување на премијата за пче-
ница и 'рж испорачани до 30 Јуни 1965 година мо-
ж е да се поднесе до 30 септември 1965 година 

Работните организации што не ќе поднесат 
барање за премија до рокот од ставот 1 на оваа 
точка го губат правото на остварување на преми-
јата. 

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

Р. п. бр. 3 
8 јануари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

15. 

Врз основа на членот 47 став 1 точка 4 од З а -
конот за стопанско-планските мерки во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 52/63, 31/64, 42/64 и 
51/64), во врска со членот 1 од Законот за привре-
мено продолжување на важењето на определени 
одредби од Законот за стопанско-планските мерки 
во 1964 година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 51/64), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

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

П А М У К В О 1 9 6 5 Г О Д И Н А 

1 На работниве организации што се занимаваат 
со производство на суров памук или вршат откуп 
на суров памук од индивидуални производители им 
се исплатува премија за количините на суров па -
мук продадени и испорачани од 1 јануари до 31 
декември 1965 година на работните организации 
што се занимаваат со преработка на памук, како 
и за количините на суров памук што ги прерабо-
тиле во свои погони. 
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2. Премијата од точката 1 на оваа одлука за 
1 кг суров памук изнесува: 

1) за I класа - - - - - - 60 динари 
2) за И класа - - - - - 55 динари 
3) за I II класа - - - - - 50 динари. 
3. Премиите од точката 2 на оваа одлука ќе се 

исплатуваат од средствата предвидени во сојузниот 
буџет за регреси и премии во областа на земјодел-
ството. 

4. СОЈУЗНИОТ секретар за земјоделство и шумар-
ство, во согласност со сојузниот секретар за ф и -
нансии, ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за 
постапката и условите за остварување на премијата, 
за тоа кои работни организации имаат право на 
премија, како и за тоа за кој памук можат да се 
исплатуваат премии според тон. 1 и 2 на оваа 
одлука ^ 

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

Р. п. бр. 4 
8 јануари 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

16. 

Врз основа на членот 47 став 1 точка 4 од З а -
конот за стопанско-планските мерки во 1964 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 31/64, 
42/64 и 51/64), во врска со членот 1 од Законот за 
привремено продолжување на важењето на опре-
делени одредби од Законот за стопанско-планските 
мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 51/64), Сојузниот извршен ,совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО 

МЛЕКО ВО 1965 ГОДИНА 

1. На работните организации што се занимаваат 
со производство на кравјо млеко (во понатамош-
ниот текст: корисниците на премијата) им се ис-
платува премија во износ од 20 динари за 1 литар 
кравјо млеко од сопствено производство продадено 
и и-спорачано од 1 јануари до 31 декември 1965 го-
дина на работните организации што се занимаваат 
со промет или преработка на млеко и на други 
организации и установи, како и за 1 литар крав јо 
млеко што корисниците на премијата ќе го прера-
ботат во свои погони односно ќе им го продадат на 
непосредните потрошувачи преку свои погони или 
продавници. 

Премијата од ставот 1 на оваа точка се испла-
тува под услов купувачот односно преработувачот 
или погонот односно продавницата на корисникот 
на премијата да оствари премија од 7,5 динари за 
1 литар кравјо млеко што ја обезбедува републи-
ката со свои прописи. 

2. Премијата од точката 1 став 1 на оваа одлука 
им се исплатува само на оние корисници на преми-
јата кои во производството на кравјо млеко во-
веле матично книговодство и селекција и контрола 
на продуктивноста на кравите молзници. 

3. Премијата од точката 1 став 1 на оваа од-
лука се исплатува од средствата предвидени во 
СОЈУЗНИОТ буџет за регреси и премии во областа 
на земјоделството. 

4 СОЈУЗНИОТ секретар за земјоделство и шумар-
ство, во согласност со сојузниот секретар за финан-
сии, ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за 
постапката и условите за остварување на преми-
јата, за тоа кои корисници на премијата имаат 
право на премија, како и за кој квалитет на кравјо 
млеко може да се исплатува премијата од точката 
1 на оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 2 
8 јануари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

17. 

Врз основа на членот 47 став 1 точка 1 од За -
конот за стопанско-планските мерки во 1964 година 
(,.Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 52/63, 31/64, 42/64, 
46/64 и 51/64) и членот 1 од Законот за привремено 
продолжување на важењето на определени одредби 
од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 
година („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 51/64), С О Ј У -
ЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ГАРАНТИРА-

НИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА И 'РЖ 

1. Во Наредбата за гарантираните цени за пче-
ница и 'рж („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/64) во 
точката 1 одредбите под 1 и 2 се менуваат и гласат: 

,Д) за пченица — — — 62 динари за 1 кѕ, 
2) за ' рж — - - — 62 динари за 1 к^". 

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

Р. п. бр. 6 
8 јануари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател 
Петар Стамболиќ, с. р. 

18. 

Врз основа на членот 31 од Законот за сред-
ствата на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 17/61, 30/62 и 53/62), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НОРМИТЕ НА 
ИЗДВОЈУВАЊЕТО ЗА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕ-

НИ ДЕЈНОСТИ 

1. Во Одлуката за нормите на издвојувањето за 
резервниот фонд на стопанските организации од 
определени дејности („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 
9/61 и 51/61) во точката 1 во одредбата под 3 про-
центот: „8%" се заменува со процентот: „6%". 

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

Р. п. бр. 1 
8 Јануари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 
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19. 
Врз основа на членот 49 од Законот за стан-

бените односи (, Службен лист на ФНРЈ" , бр. 17/62), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА СТАНОВИТЕ 
СО КОИ РАСПОЛАГА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
1. Становите во зградите подигнати или купени 

во Белград од средствата предвидени во претсмет-
ката на Сојузниот извршен совет за давање на 
службениците и работниците на сојузните д р ж а в -
ни органи и другите сојузни органи и организации 
(во понатамошниот текст: сојузните органи), како 
и становите од кои тие службеници и работници 
се иселуваат при уселување во становите што им 
се дадени на користење во зградите подигнати од-
носно купени од наведените средства, ќе се даваат 
на користење според одредбите од оваа одлука, а 
во согласност со одредбите од Законот за станбе-
ните односи. 

2. Становите предвидени во точката 1 од оваа 
одлука се распределуваат на одделни сојузни орга-
ни што имаат седиште во Белград, а овие органи 
им ги даваат на користење на своите службеници 
и работници од името на инвеститорот (член 48 од 
Законот за станбените односи). 

Становите во изградба се распределуваат на 
одделни СОЈУЗНИ органи најдоцна на два месеца 
пред завршетокот на изградбата. 

Купените — готовите станови се распределу-
ваат веднаш по склучувањето на договорот за к у -
пување на тие станови. 

3. Од вкупниот број на становите предвидени 
со точката 1 од оваа одлука се издвојуваат: 

1) определен број станови за давање на кори-
стење на функционерите на сојузните органи што 
ги именува Сојузната скупштина односно ги назна-
чува СОЈУЗНИОТ извршен совет и на функционе-
рите на Централниот комитет на Сојузот на кому-
нистите на Југославија, ,Сојузниот одбор на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на Југосла-
вија, Централниот совет на Сојузот на синдикати-
те на ЈгославиЈа, како и на другите општествено^ 
политички организации за кои ќе одлучи Соју-
зниот извршен совет; 

2) определен број станови за високи стручњаци 
што се преместуваат во сојузни органи; 

3) определен број станови за давање на кори-
стење на другите службеници и работници на со-
јузните органи. 

Бројот на становите што се издвојуваат за ф у н к -
ционерите и стручњаците наведени во одредбата 
под 1 и 2 на ставот 1 од оваа точка изнесува н а ј -
многу 10% од вкупниот број на изградените одно-
сно купените станови во односната година. Овој 
процент го утврдува комисијата од точката 4 на 
оваа одлука. 

Комисијата од точката 4 на оваа одлука може 
да го зголеми процентот од ставот 2 на оваа точка, 
и тоа најмногу до 20%. 

По издвојувањето на становите од одредбата под 
1 и 2 на ставот 1 од оваа точка, преостанатиот број 
на становите се распределува на одделни сојузни 
органи за давање на користење на другите слу-
жбеници и работници што немаат стан или ЧИЈ а 
станбена ситуација не е задоволителна. 

4. Становите им ги дава на користење на ф у н к -
ционерите од точката 3 став 1 под 1 на оваа одлу-
ка комисијата за распределба на становите на ф у н к -
ционерите, која се состои од претседател и потре-
бен броЈ членови. 

Претседателот и членовите на комисијата од 
ставот 1 на оваа точка ги именува и ги разрешува 
Сојузниот извршен совет од редот на функционе-
рите на сојузните органи и организациите наведе-
ни во точката 3 став 1 под 1 на оваа одлука. 

5. Распределбата на станови на одделни соју-
зни органи (точка 3 став 1 под 2 и 3) ја врши коми-

сијата за распределба на становите на сојузните 
органи, која се состои од претседател и на јмалку 
четири члена, ЧИЈ брОЈ се определува со актот за 
именување. 

Претседателот и членовите на комисијата од 
ставот 1 на оваа точка ги именува и ги разрешува 
Сојузниот извршен совет од редот на функционе-
рите на сојузните органи. 

6. Распределбата на становите од точката 3 став 
1 под 2 и 3 на оваа одлука на одделни службени-
ци и работници во сојузниот орган Ја врши работ-
ната заедница на сојузниот орган на предлог од 
комисијата за распределба на становите (во пона-
тамошниот текст: комисијата за распределба на ста-
новите од точката 6 на оваа одлука). 

Комисијата за распределба на становите од 
точката 6 на оваа одлука се состои од претседател 
и најмалку два члена, што ги избира на своето со-
брание работната заедница од редот на своите 
членови. 

7. Комисијата за распределба на становите на 
С0Јузр1ите органи ги врши следните работи: 

1) ги разгледува предлозите на комисиите за 
распределба на становите од точката 6 на оваа 
одлука и ја утврдува фактичната потреба од стано-
ви на сојузните органи; 

2) го утврдува бројот и видот (големината) на 
становите што се издвојуваат за службениците и 
работниците од точката 3 став 1 под 2 и 3 на оваа 
одлука; 

3) решава за другите прашања за распределба 
на становите за чие решавање ќе Ја овласти Соју-
зниот извршен совет; 

4) решава за приговорите на службениците и 
работниците на решенијата за давање станови на 
користење од точката 3 став 1 под 2 и 3 на оваа 
одлука. 

8. Комисијата за распределба на становите на 
функционерите и комисијата за распределба на 
становите на сојузните органи работат во седници, 
што ги свикува и ЧИЈ а работа Ја раководи претсе-
дателот на комисијата. 

Комисиите од ставот 1 на оваа точка донесу-
ваат заклучоци со мнозинство на гласовите од сво-
ите членови. 

За текот на седницата и заклучоците на коми-
сијата се води записник. 

9. Административните и техничките работи за 
потребите на комисијата за распределба на стано-
вите на функционерите и на комисијата за распре-
делба на становите на сојузните органи ги врши 
службата за станбена изградба во Сојузниот се-
кретаријат за буџет и организација на управата. 
Оваа служба води евиденција за сите станови со 
кои располага Сојузниот извршен совет, подготвува 
материјал за седниците на комисиите и на барање 
од комисиите им дава потребни податоци. 

10. Комисијата за распределба на становите на 
сојузните органи одлучува кои податоци треба да 
содржат предлозите на комисиите за распределба 
на становите од точката 6 на оваа одлука и во кој 
рок се поднесуваат тие. 

Комисијата за распределба на становите на со-
јузните органи при распределувањето на становите 
на одделни органи, установи и организации мора да 
го образложи решението за распределба. 

11. Решението за давање станови на користење 
на одделни функционери од точката 3 став 1 под 
1 од оваа одлука го донесува комисијата за распре-
делба на становите на функционерите. 

12. Решението за определување на бројот на 
становите што им се доделуваат на одделни сојузни 
органи за давање на користење на службениците 
и работниците од точката 3 став 1 под 2 и 3 на 
оваа одлука го донесува комисијата за распределба 
на становите на сојузните органи врз основа на 
предлог од комисиите за распределба на становите 
од точката 6 на оваа одлука. 

13. Комисиите за распределба на становите од 
точката 6 на оваа одлука поднесуваат барање до 
комисијата за распределба на становите на сојузни" 
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те органи врз основа на испуњавањето на стамбените 
прилики на секој одделен службеник или работ-
ник, водејќи при тоа сметка дали и НСКОЈ член на 
семејството на службеникот или работникот кој 
бара стан може да го реши станбеното прашање на 
своето семејство врз основа на СВОЈОТ работен однос. 

Врз основа на така утврдените податоци работ-
ната заедница на СОЈУЗНИОТ орган, на предлог од 
својата комисија за распределба на становите од 
точката 6 на оваа одлука, го утврдува списокот на 
службениците и работниците што доаѓаат предвид 
за доделување станови и редот на првенство за 
доделување на стан, со податоци каков стан на кој 
треба да му се додели. 

14. При утврдувањето на списокот на службе-
ниците и работниците и редот на првенство треба 
да се земе предвид должината на работниот стаж 
во органот, залагањето на работа, стручната спре-
ма, семејните прилики, здравствената состојба и 
годините на животот на службеникот и на члено-
вите на неговото семејство, чекањето на стан, ква -
литетот на станот во КОЈ барателот моментно се 
наоѓа, како и други околности што можат да би-
дат од влијание врз доделувањето на стан. 

15. Заради проверување на податоците наведе-
ни во предлогот, комисијата за распределба на ста-
новите на сојузните органи може да определи еден 
или повеќе службеници од службата за станбена 
изградба во СОЈУЗНИОТ секретаријат за буџет и орга-
низација на управата да ги проверат станбените 
прилики на барателот на стан. 

16. При распределбата на становите комисијата 
за распределба на становите на сојузните органи 
го зема предвид и бројот на становите што во прет-
ходниот период им се доделени на одделни СОЈУЗНИ 
органи или што тие ги изградиле од своите сред-
ства и кои им се дадени на користење на нивните 
службеници и работници. 

17. Решението за давање на користење на ста-
новите што комисијата за распределба на становите 
на сојузните органи им ги доделила на одделни 
сојузни органи за службениците од точката 12 на 
оваа одлука, го донесува од името на инвеститорот 
комисијата за распределба на становите од точката 
6 на оваа одлука. 

Решенијата од ставот 1 на оваа точка стануваат 
извршни кога ќе се согласи со нив комисијата за 
распределба на становите на сојузните органи. 

18. Комисиите кои според точ. 11, 12 и 17 на 
оваа одлука се надлежни за донесување на реше-
нијата за давање станови за користење на одделни 
функционери, "службеници и работници, ги даваат 
на користење и становите од кои ќе се иселат ф у н к -
ционерите, службениците и работниците на кои им 
е даден на користење стан во новоподигната згра-
да според одредбите од оваа одлука, ако со тој 
стан располага општината (член 52 од Законот за 
станбените односи). 

Комисиите од ставот 1 на оваа точка донесу-
ваат и решенија за давање овие станови на кори-
стење на одделни службеници или работници, спо-
ред критериумите и на начинот предвиден со соод-
ветните одредби од оваа одлука. 

Ако станот од КОЈ ќе се исели лицето на кое му 
е даден стан на користење во новоподигната згра-
да не е потребен за давање на користење на друг 
функционер односно службеник или работник, ко-
мисијата за распределба на станови на функцио-
нерите односно комисијата за распределба на ста-
коккте од точката 6 на оваа одлука ќе и го стави 
таквиот стан на располагање на комисијата за ра-
спределба на становите на сојузните органи, за ца 
ги распредели на сојузните органи за потребите на 
другите службеници. 

19. Функционер, службеник или работник кој 
по потреба на службата од внатрешноста на земја-
та се преместува односно се назначува на работно 
место во сојузен орган со Белград, а сака да му се 
додели стан во Белград од станбениот фонд на Со-
јузниот извршен совет, ќе и го стави, ако постои 
можност за замена, на комисијата за распределба 

на становите на функционерите односно на коми-
сијата за распределба на становите на сојузните 
органи — на располагање СВОЈОТ дотогашен стан. 

20 Ако на службеник или работник КОЈ користи 
доделен стан му престанал работниот однос во СОЈУ-
ЗНИОТ орган пред истекот на рокот од членот 134 
на Законот за станбените односи, СОЈУЗНИОТ орган е 
должен да Ја извести за тоа комисијата за распре-
делба на становите на сојузните органи, заради до-
несување одлука за понатамошното користење на 
овој стан. 

21. Против решението за давање стан на кори-
стење донесено врз основа на точката 17 од оваа 
одлука, секој службеник или работник ко ј барал 
стан може да и поднесе приговор на комисијата за 
распределба на становите на сојузните органи во 
рок од 15 дена од денот на истакнувањето на ре-
шението за давање стан на користење во зградата 
на сојузниот орган. Приговорот се упатува преку 
Комисијата за распределба на становите од точката 
6 на оваа одлука. 

Комисијата за распределба на становите од точ-
ката 6 на оваа одлука е должна приговорите да и 
ги достави на комисијата за распределба на стано-
вите на сојузните органи заедно со своето мислење 
и со сите други решенија за доделување на ста-
нови, заради разгледување на правилноста на ра-
спределбата и примената на одредбите од оваа од-
лука. 

Ако комисијата за распределба на становите на 
сојузните органи наЈде дека е приговорот оправ-
дан, може да бара од комисијата за распределба на 
становите од точката 6 на оваа одлука што го до-
несла решението повторно да го испита своето ре-
шение и евентуално да донесе ново решение, а може 
и самата да донесе ново решение. 

22. Државниот секретар за народна одбрана, 
државниот секретар за надворешни работи односно 
СОЈУЗНИОТ секретар за внатрешни работи ќе донесат, 
во согласност со одредбите од оваа одлука, пра-
вилници за доделување станови на користење на 
службениците и работниците запослени во Д р ж а в -
ниот секретаријат за народна одбрана, во Д р ж а в -
ниот секретаријат за надворешни работи односно во 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи. 

23. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престануваат да важат : Одлуката за овла-
стување секретарот на Сојузниот извршен совет да 
пропише правилник за давање на користење на ста-
новите со кои располага Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на Ф ћ Р Ј " , бр. 39/59) и Правилни-
кот за давање на користење на становите со кои 
располага Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 39/59). 

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

Р. п. бр. 186 
28 декември 1984 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ', с. р. 

20. 
Врз основа на членот 70 од Законот за органи-

зацијата и финансирањето на социјалното осигуру-
вање („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 22/62), Собра-
нието па Југословенската заедница на социјалното 
осигурување донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛОТ (ПРОЦЕНТОТ) ОД РЕЖИСКИОТ ДО-
Д А Т О К НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ЗАВОДИ З А С О Ц И -
Ј А Л Н О О С И Г У Р У В А Њ Е К О Ј В О 1 9 6 5 Г О Д И Н А Ќ Е 
МУ СЕ ОТСТАПУВА НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Републичките заводи за социјално осигуру-

вање од 1 јануари 1965 година ќе му отстапуваат 
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на Сојузниот Завод за социјално осигурување за 
покривање на трошоците на неговата дејност 2.5% 
од режискиот додаток на републичките заводи за 
социјално осигурување. 

Делот определен во ставот 1 од оваа точка ќе се 
отстапува од режискиот додаток содржан во основ-
ниот придонес за инвалидско осигурување и пен-
зиско осигурување, во придонесот за додаток на 
деца и во премијата за здравствено реосигурување. 

2. Сојузниот завод за социјално осигурување 
ќе го регулира начинот и роковите за пресметување 
и уплатување на делот од режискиот додаток кој 
му припаѓа според точката 1 од оваа одлука. 

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

Бр. Ск 14/64 
23 декември 1964 година 

Белград 
Собрание на Југословенската заедница на социјал-

ното осигурување 
Претседател, 

Антун Павлиниќ, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за 
извршување на Уредбата за завршната сметка на 
стопанските организации за 1964 година, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 48/64, се поткраднале 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕ-
ДБАТА ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1964 ГОДИНА 

Во членот 40 став 4 во одредбата под 1 наместо 
зборовите: „во колоната 8" треба да стои: „во ко-
лоната 9". 

Во истиот став во одредбите под 2 и 3 наместо 
зборовите: „во колоната 5" треба да стои: „во ко-
лоната 4". 

Во истиот став во одредбата под 4 наместо 
зборовите: „во колоните 4 и 9" треба да стојат збо-
ровите: „во колоните 5 и 11", а наместо зборовите' 
„искажани според завршната сметка за 1963" треба 
да стојат зборовите: „предвидени со финансискиот 
план за 1964". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 10 јануари 1965 година. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
ПА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Бо-
сне и Херцеговине" во бројот 42 од 14 декември 
1964 година објавува: 

Закон за управување со училиштата и другите 
воспитно-образовни установи; 

Закон за просветно-педагошката служба; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

музеите; 
Закон за измени на Законот за комуналната ин-

спекција; 
Закон за највисоката граница на стопата на вон-

редниот придонес за здравствено осигурување на 
земјоделците; 

Закон за измени на Законот за вештачко осе-
менување на крави и овци; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
помошта на жртвите на фашистичкиот терор; 

Закон за измени и дополненија н^ Законот за 
доброволните противпожарни друштва; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
надоместокот на трошоците на противпожарна еди-
ница за работа вон своето подрачје; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
одморалиштата за деца и младина; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
буџетот на СР БиХ за 1964 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
библиотеките; 

Одлука за давање согласност на измената на 
финансискиот план на Републичкиот општествен 
фонд за школство за 1964 година; 

Одлука за измени на Одлуката за одобрување 
на користењето на средствата од посебната буџет-
ска резерва во 1964 година; 

Одлука за доделување новогодишна награда на 
службениците и работниците на републичките др-
жавни органи; 

Решение за именување секретар на Секцијата 
за земјоделство на Републичката стопанска комора; 

Упатство за извршување одделни одредби од 
Законот за узурпациите; 

Одлука за основање постојани одбори и коми-
сии на Собранието на Републичката заедница на со-
цијалното осигурување на работниците. 

Во бројот 43 од 21 декември 1964 година нема 
правни прописи. 

Во бројот 44 од 29 декември 1964 година обја-
вува: 

Одлука за определување на местата што се сме-
таат како населби од градски карактер; 

Решение за разрешување на директорот на Ре-
публичкиот фонд за научна работа и за назначу-
вање помошник на републичкиот секретар за ф и -
нансии; 

Наредба за определување на Заводот за агро-
педологија во Сараево и Лабораторијата за педо-
логија на Земјоделскиот факултет во Сараево за 
вршење анализи на вештачки ѓубриња; 

Наредба за определување на установите на 
територијата СР БиХ во кои може да се вршат ана-
лизи на предмети за општа употреба; 

Наредба за вакцинирање на населението против 
заразни болести во 1965 година; 

Исправка на Законот за имињата на населените 
места и улици и за обележување згради со броеви; 

Исправка на Решението за утврдувањето кои 
установи за стручно образование во учебната 1963/64 
година можат да даваат општо признаен степен на 
стручно образование 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

,,Народно новине" службени лист Социјалисти-
чке Републико Хрватске во бројот 49 од 10 декем-
ври 1964 година објавуваат: 

Закон за придонесите и даноците на граѓаните. 
Во бројот 50 од 17 декември 1964 година обја-

вуваат: 
Закон за избирањето и отповикот на членови 

на Собранието на заедниците на социјалното оси-
гурување; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
работните односи на земјоделските работници ка ј 
приватни работодавци; 

Закон за измени на Законот за настојниците на 
згради; 

Закон за измени и дополнение на Законот за 
работните односи на куќниот помошен персонал; 

Број 3 - Страна 23 
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Закон за престанок на важењето на Законот за 
држење и носење оружје; 

Резолуција за развојот на научната работа во 
СР Хрватска; 

Одлука на Уставниот суд на Хрватска; 
Одлика за определување на подрачјата односно 

местата пострадани од поплави и за определување 
на општествено-политичките заедници во СР Хр-
ватска што претрпеле штета од поплавите во ок-
томври 1964 година' 

Одлука за доделување новогодишна награда на 
службениците и работниците на републичките ор-
гани, самостојни установи и организации; 

Исправка на Законот за основното училиште 
(пречистен текст) 

Во бројот 51 од 24 декември 1964 година нема 
правни прописи 

Во бројот 52 од 29 декември 1964 година обја-
вуваат: 

Закон за туристичките водачи (пречистен текст); 
Решение за бришење од евиденцијата на нази-

вите на населените места Велико Набрѓе и Мало 
Набрге; 

Решение за бришење од евиденцијата на нази-
вите на местата Лоња Иваниќка, Шарампов Горњи 
и Пољана Брешка како самостојни населби; 

Одлука за определување на стопите на додат-
ниот придонес за инвалидско осигурување за 1965 
година, 

Одлука за определување на стопите на основ-
ниот придонес за инвалидско и пензиско осигуру-
вање и на стопата на придонесот за додаток на 
деца за 1965 година; 

Одлука за определување на процентите за из-
двојување приход од основните придонеси за сигур-
носна и валоризациона резерва на фондовите на 
инвалидското и пензиското осигурување за 1965 
година: 

Одлука за определување на делот од основниот 
придонес и додајните придонеси остварени за фон-
дот на инвалидското осигурување, кој им припаѓа на 
комуналните заедници на име надоместок на фон-
довите на здравственото осигурување за трошоците 
на професионална рехабилитација и запослување 
на инвалиди на трудот за 1965 година; 

Одлука за пресметување и плаќање на придо-
несот за здравствена заштита на пензионерите за 
1965 година; 

Одлука за височината на придонесот за здрав-
ственото осигурување на членовите на потесното 
семејство на југословенски државјани кои во стран-
ство стапиле во работен однос врз основа на меѓу-
народен договор или по одобрение од надлежниот 
орган, а не се осигурени според Законот за здрав-
ственото осигурување; 

Одлука за постојаните износи на придонесот за 
стопите и основиците за пресметување на придоне-
соа за социјално осигурување за лицата вон работен 
однос кои според посебни прописи имаат определени 
права од социјалното осигурување и за лицата за 
кои не се определени обврзници за плаќање на 
придонесот; 

Одлука за спроведување на задолжителното 
здравствено реосигурување и за определување на 
тарифите па премиите за 1985 година, 

Одлука за привремено финансирање на фон-
довите на Републичката Заедница на социјалното 
осигурување на работниците на СР Хрватска во I 
тримесечје на 1965 година; 

Исправка на Законот за придонесите и даноците 
на граѓаните. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Цр-
не Горе" во бројот 31 од 28 ноември 1964 година не 
објавува правни прописи. 

Во бројот 32 од 10 декември 1964 година обја-
вува: 

Одлука за измена на Одлуката за определување 
височината на помошта на жртвите на фашистич-
киот терор; 

Одлука за доделување новогодишна награда на 
службениците и работниците на републичките др-
жавни органи 

Излезени се од печат 

ЛЕСТВИЦЕ КАТАСТАРСКОГ ПРИХОДА ОД 
ЗЕМЈИШТА 

кои се составен дел од Наредбата за одобрување 
Скалите на кастарскиот приход од земјиште („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 50/64), а се објавени како 
Додаток на „Службен лист на СФРЈ", бр. 50/64. Цена 
120 динари; и 

ОБРАСЦИ ЗА САСТАВЉАЊЕ ЗАВРШНИХ РА-
ЧУНА ФОНДОВА ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИХ 

ЗАЈЕДНИЦА ЗА 1964. ГОДИНУ 
кои се составен дел од Упатството за составувањето, 
поднесувањето и прегледот на завршните сметки на 
фондовите на општествено-политичките заедници за 
1964 година („Службен лист на СФРЈ4, бр. 50/64), а 
се објавени како Додаток на „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 50/64. Цена 240 динари. 

Порачки прима Продажната служба на Слу-
жбен лист на СФРЈ, Белград, ул. Јована Ристиќа 
бр. 1. Жиро-сметка 101-13-602-32. 
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