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486. 
Врз основа на членот 47 став 1 точка 1 од За-

конот за стопанско-планските мерки во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ 

ЦЕНИ ЗА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
1. Во Одлуката за определување на највисо-

ките продажни цени за нафтени деривати („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/63) во точката 2 се додава 
нов став 2, кој гласи: 

„Малопродажните цени од точката 1 на оваа 
одлука важат франко складот на купувачот — 
пумпна станица." 

2. По точката 2 се додава нова точка 2а, која 
гласи: 

„2а. Стопанските организации што произведуваат" 
нафтени деривати ќе им одобруваат на трговските 
стопански организации при испораката: 

1) на нафтените деривати од точката 1 под 1 
до 4 на оваа одлука — 12°/о рабат; 

2) на нафтените деривати од точката 1 под 5 
на оваа одлука — 8% рабат. 

Рабатот од ставот 1 на оваа точка стопанските 
организации што произведуваат нафтени деривати 
ќе го одобруваат од највисоката мал опро дажна цена 
од точката 1 на оваа одлука." 

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

P. п. бр. 134 
15 јули 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

487. 
Врз основа на членот 31 став 3 од Законот за 

пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62), Со-
јузниот извршен совет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ПОБЛИСКО ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ВРЕМЕТО ШТО СПОРЕД ЧЛ. 29 ДО 32 
ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

СЕ ЗАСМЕТУВА ВО ПЕНЗИСКИОТ СТАЖ 
I. Посебен стаж кој се засметува во двојно траење 

1. Со членот 31 став 1 точка 1 од Законот за 
пензиското осигурување (во понатамошниот текст: 
Законот) е предвидено во пензискиот стаж да се 
смета во двојно траење времето што до 15 мај 1945 
година осигуреникот го поминал во состав на пар-
тизанските одреди на Југославија, на Народноосло-
бодителната војска на Југославија и на Југословен-
ската армија. Според таа точка, во двојно траење 
треба да се признае времето што го поминале оси-
гурениците како; 

1) борци на партизанските одреди »а Југосла-
вија (во понатамошниот текст: ПОЈ), на Народно-
ослободителната војска на Југославија (во поната-
мошниот текст: НОВ) и на Југословенската армија 
(одред, баталјон, чета); 

2) борци на постојан состав на команда на 
подрачје и на нејзини органи и единици што и биле 
потчинети (заштитен баталјон, или чета, болница, 
склад и ел.) и кои постојано се движеле со коман-
дата на подрачјето; 

3) борци на постојан состав на команда на место 
и на нејзини органи и единици што и биле потчи-
нети (заштитна чета, болница, склад и слично) и 
нон постојано се движеле со командата на местото. 
^ Како борец во постојан состав на команда на 

подрачје или команда на место може да се смета 
оној борец што во составот на командата на по-
драчјето или на командата на местото или на нив 
подрачните единици останал и при преместување 
на командата на подрачјето односно командата на 
местото од едно место во друго; 

4) борци на наоружени месни десетини што им 
биле постојано потчинети на единиците на ПОЈ и 
НОВ и извршувале борбени задачи. 

2. Со членот 31 став 1 точка 2 од Законот е 
предвидено во пензискиот стаж да се смета во 
двојно траење времето што до 15 мај 1945 година 
осигуреникот го поминал »а активна и организирана 
работа во Народноослободителната борба (во пона-
тамошниот текст: НОВ). За да се признае според 
таа точка работата на еден осигуреник како активна 
и организирана, потребно е: 

1) на ослободена или^ ^ослободена територија 
на Југославија да вршел задачи што според својот 
карактер и важност можат да се изедначат со уче-
ството во ору жената борба што припадниците на 
ПОЈ, НОВ и Југословенската армија ја воделе про-
тив окупаторот и домашните предавници; 

2) таквите задачи во неговата работа во Народ-
ноослободителното движење (во понатамошниот 
текст: НОД) да му се доверени од страна на рако-
водството на Комунистичката партија на Југосла-
вија (во понатамошниот текст: КПЈ) или штабовите 
и командите на ПОЈ и НОВ. 

Активна и организирана работа претставува 
само извршувањето на задачите што ги поставувала 
организацијата на НОД, а не извршувањето на за-
дачи по сопствен избор и наоѓање на осигуреникот; 

3) неговата поврзаност односно работа за НОД 
да била постојана и непрекината. Тоа значи тој во 
НОД да бил во постојана врска и секогаш да му 
стоел на располагање на партиското односно военото 
раководство; 

4) во времето за кое бара да му се засмета во 
пензијски стаж во двојно траење, да имал наполне-
ти 15 години живот (член 49 од Законот). 

Како активна и организирана работа во смисла 
на оваа точка се смета само работата што ги задо-
волува сите четири горе наведени услови. 

3. Во согласност со критериумите од точката 2 
на ова упатство, во пензиски стаж во двојно траење 
според членот 31 став 1 точка 2 на Законот треба 
да им се засмета времето на активна и организирана 
работа: 
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1) на носители на Партизанска споменица 1941 
— од 6 април 1941 до 15 мај 1945 година; 

2) на членови на комитетите на Сојузот на ко-
мунистичката младина на Југославија (во поната-
мошниот текст: СКОЈ) — ~на ослободена или нео-
сл обод ена територија; 

3) на раководители на активите на СКОЈ и чле-
нови на СКОЈ — на ослободена или неослободена 
територија, ако од денот на примањето во СКОЈ ги 
извршувале сите добиени задачи и по наредба зами-
нувале во единиците на НОВ, или по основот на 
извршување на добиените задачи се примани во 
членството на КПЈ, т.е. »а оние со кои НОД распо-
лагало во потполност. 

4) на членови на народноослободителните одбори 
и одборите на масовните политички организации: 
Народноослободителен фронт (во понатамошниот 
текст: НФ), Обединет сојуз на антифашистичката 
младена на Југославија (во понатамошниот текст: 
ОСАМЈ) и Антифашистички фронт на жените (во 
понатамошниот текст: АФЖ) на ослободена или не-
ослободена територија, како и на членови на одбо-
рите на НФ на окупирана територија, — под услов 
од денот на првото избирање за тие органи да оста-
нале до крајот на војната активни на таа функција, 
или од тие функции да се отидени во НОВ, или 
врз основа на својата работа да се примени до 
крајот на војната во КПЈ, или се определени на 
исти или повисоки функции во иста или во други од 
споменатите организации, т.е. ако таквата работа 
имала карактер на активна и организирана работа 
според горе утврдените критериуми. 

Како народноослободителни одбори се подразби-
раат избраните: општински (месни — селски), око-
лиски, окружни, обласни и главни народноослободи-
телни одбори; 

5) на лица што по изречна наредба од комите-
тите на КПЈ (околиски односно месни, реонски во 
големи градови или повисоки комитети) останале на 
работното место на неослободена територија заради 
извршување на определени задачи за НОД. Според 
тоа, не може да им се признае активна и организи-
рана работа на бине лица што по својата волја оста-
нале во работен однос и од своето работао место му 
правеле услуги на НОД; 

6) на лице што на иеослободена (окупирана) те-
риторија го ставало на располагање СЕОЈОТ стан 
или обезбедувало засолништа (бази) за сместување 
на партиска техника, за чување на ранети и иле-
галци, за прифаќање на курири и одржување јавки, 
под услов тоа лице да било главен носител на таква 
активност, да било во постојана врска со партиско-
то раководство и станот да му бил на располагање 
на НОД до крајот на војната односно до откривање 
на станот од страна на непријателот. 

На лицата наведени под 1 до 6 на оваа точка 
што во својата активна и организирана работа има-
ле пократки прекини, та поради тоа не ги исполну-
ваат во потполност условите да им се засмета вре-
мето на таква работа во двојно траење, маже и так-
вата работа да им се признае како активна и орга-
низирана, ако по сестрано испитување и оценување 
на целокупната нивна работа во НОД, се утврди 
дека ги исполнуваат условите од оваа тачка. Во 
тој случај треба претходно да се утврди како и 
колку односното лице работело за НОД, контину-
итетот на неговата работа, оправданоста на пре-
кинот на таа работа и поврзаноста со КПЈ зависно 
од условите на борбата на оделни територии. Како 
оправдани прекини во текбт на НОД можат да се 
сметаат прекините поради ранување, болести (ти-
фус и др.), разбивање на единици во големи офан-
зиви, апсења и провали, ако тие прекини биле по-
кратки и ако тоа лице стапило во НОВ или вос-
поставило врска со раководството на КПЈ најдоцна 
во рок од три месеци од денот на прекинот. 

4. Во членот 31 став 1 точка 3 од Законот е 
предвидено во пензискиот стаж да се смета во двој-
но траење времето што до 15 маја 1945 година оси-

гуреникот го поминал во затвори, логори и интерна-
ција, ако борејќи се или извршувајќи задачи на НОД 
бил заробен или уапсен или ако како припадник на 
револуционерното движење се затекнал во затвор 
1941 година, доколку во затворот, логорот или ин-
теракцијата ја продолжил работата за НОД, односно 
ако бил организатор на НОД и со својата дејност го 
организирал, засилувал и развивал НОД во затво-
рот, логорот или интернацијата, под услов по изле-
гувањето од затворот, логорот или интернацијата 
да му се ставил на располагање на НОД, продол-
жувајќи ја активната работа за движењето. Според 
таа точка во двојно траење треба да им се признае 
времето на трите различни групи лица што се раз-
ликуваат според тоа како стасале во логорот, затво-
рот или интернацијата 

1) кај првата група се во прашање припадници 
на НОВ и ПОЈ и други учесници на НОД (точ. 1 до 
3) што се бореле или извршувале задачи на НОД и 
при тоа биле заробени или уапсени па потоа одве-
дени во затвор, логор, или интернација; 

2) кај втората група се во прашање припадници 
на предвоеното револуционерно движење што како 
такви 1941 година се нашле во затвор односно во 
концентрационен логор или интернација и таму ја 
продолжиле својата предвоена револуционерна ра-
бота работејќи за НОД; 

3) кај третата група се во прашање воени заро-
беници, интернирани лица и заложници, што во ло-
горите стасале во текот на војната и во логорите 
биле организатори на движењето и со својата деј-
ност го организирале, засилувале и развивале КОД. 

На лицата од наведените групи им се признава 
ова време во пензискиот стаж во двојно траење под 
условите: 

1) во затворот, логорот или интернацијата да ја 
продолжиле работата . за НОД, односно да станале 
организатори на движењето та со својата работа » 
држење во затворот, логорот или интерната ата да 
го засадувале и развивале НОД и 

2) по пуштањето од затворот или враќањето од 
логорот или интернацијата да му се ставиле на 
располагање на НОД и ја продолжиле активната 
работа за движењето. 

Ако еден од овие услови не е исполнет или зко 
има прекини од времето на пуштањето од затворот 
или враќањето од логорот или интернацијата до ста-
вањето на располагање на НОД, таквата работа не 
може да се признае во двојно траење, но се при-
знава во еднокатно траење (член 34 од Законот). 

Времето поминато во затвори, логори или интер-
нација се признава во двојно траење "под услов ак-
тивноста во затворот, логорот или интер напиј ата да 
била постојана и доволно интензивна, и држењето 
на споеното дице ш било исправно и секогаш на 
идејната линија на НОД. 

При оценувањето на степенот на активноста тре-
ба со оглед на различни тешки ситуации многу вни-
мателно да се испитаат сите суштествени околности 
и услови на животот и работата во секој одделен 
затвор односно логор, како и условите во кои секој 
поединец се наоѓал. При тоа може да се бара само 
онаа активност што во конкретната ситуација била 
можна. Во случаите кога секој контакт меѓу затво-
рениците бил оневозможен за подолго или пократко 
време (осуда на самица, уфрлање провокатори во 
затвореничките соби, издвојување од групата Југо-
словени во логори и префрлање меѓу групи на дру-
ги националности, издвојување од групата на по-
литички затвореници и префрлање меѓу други ка-
тегории затвореници и слично) треба да се смета 
дека затвореникот ги исполнил сите услови ако се-
пак истраел на позициите на НОД. ТакаГна пример, 
доволна активност покажало лице што во гестапов-
ц и затвор ги издржало сите мачења и ништо нема 
оддадено. Напротив, не би можела да се квалификува 
како активна и организирана работа за НОД, на 
пример, онаа активност на заробеник односно ин-
тернирец кој во летото 1943 година во некој итали-
јански логор само читал или пренесувал вести што 
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ги издавала антифашистичката организација во ло-
горот. 

Во секој случај е потребно да е исполнет и усло-
вот таквото лице по пуштањето или бегството од 
затвор, логор или интернација, ако било пуштено 
или избегало пред 15 мај 1945 година, да му се ста-
вило на располагање на НОД и во границите на да-
дените можности во земјата или во странство да ја 
продолжило активната работа за НОД. Ако овие ли-
ца по излегувањето од затворот, логорот или интер-
нацијата по враќањето во земјата престанале со 
активната работа за НОД, не може да им се смета 
во двојно траење времето поминато во затворот, 
логорот или интериацијата. 

На лицата што пред апсењето не биле учесници 
на НОД, а кои по капитулацијата на Југославија од 
национални, расни или политички разлози се апсе-
ни и одведувани во затвор, логор или интернација 
им се признава во двојно траење времето поминато 
во затвори, логори. или интернација ако таму се 
определиле за НОД и станале организатори на ПОД 
и со својата работа организирано го заси дувале и 
развивале НОД, под услов нивната работа во затво-
рот, логорот или интернација'^ да била од пого-
лем интензитет и од значење за НОД. На овие лица 
во пензискиот стаж им се смета во двојно траење 
времето -од моментот кога пристапиле кон организи-
рана работа односно станале организатори на НОД 
во затворот, логорот или интернацијата. 

На воените заробеници од војните што од пред 
9 септември 1943 година биле организатори на НОД 
во логор, што со својата дејност го организирале, 
засилувале и развивале НОД, им се смета времето 
на таквата работа во логори во двојно траење, и тоа: 

1) на бившите воени заробеници носители на 
Партизанска споменица 1941 година — од 6 април 
1941 до 15 мај 1945 година; 

2) на членовите на КПЈ на кои им е признаен 
партиски стаж во текот на НОД во заробеништво — 
од денот на вклучувањето во движењето; 

на кандидатите за членови на КПЈ и на чле-
новите ва СКОЈ што како такви се заробени, таму 
се вклучиле во работата на логорсктата партиска 
организација и во неа ги извршувале партиските 
задачи — од денот кога се вклучени во движењето; 

4) на членовите на илегални логорски организа-
ции што раководеле со борбата на линијата на НОД 
во логори, ако нивната работа била непрекината и 
интензивна — од денот на почетокот на таквата 
работа; 

5) на бившите воени заробеници што поради ак-
тивнос во извршување на задачите на НОД биле 
лишени од статусот воен заробеник и депортирани 
во посебни казненички логори — од денот на вклу-
чувањето во движењето. 

По барањата и изјавите на поединци ќе го да-
ваат своето мислење комисиите на бившите воини 
заробеници односно комисиите на бившите интер-
нирци при републичките одбори на Сојузот на здру-
женијата на борците од Народноослободителната 
војна (во понатамошниот текст: СЗБНОВ). 

Комисијата на бившите воени заробеници одно-
сно интернирци при Сојузниот одбор на СЗБНОВ ќе 
соработува со републичките комисии, ќе им ука-
жува потребна помош во работата и ќе им дава свое 
мислење по барањата што републичките комисии ќе 
им ги поставуваат кога не ќе бидат во можност са-
мостојно да заземат став. 

Мислење за признавање на ова време во пен-
зиски стаж во двојно траење дава комисијата на 
републичкиот извршен совет за признавање на по-
себен стаж (член 172 од Законот) откако претходно 
ќе прибави мислење од комисијата на бившите во-
ени заробеници односно од комисијата на бившите 
интернирци при СЗБНОВ. 

5. Со членот 31 став 1 точка 4 од Законот е 
предвидено во пензискиот стаж да се смета во двој-
но траење времето што да 15 ма! 1945 година го 

поминал осигуреникот во состав на бившата Шпан-
ска републиканска армија, или во состав на воени 
оружени формации на антифашистичкото движење 
или во оружена антифашистичка борба во други 
земји. 

При утврдувањето дали некое лице било во со-
став на воени оружени формации на антифаши-
стичкото движење или во оружена антифашистичка 
борба во други земји, треба да се земат предвид 
оние оружени формации за кои во тие земји е утвр-
дено дека земале ^активно учество во оружената бор-
ба против окупаторот. Основниот критериум при 
тоа е таа оружена формација навистина да водела 
оружени акции против окупаторот. Ако таков не 
бил случајот, на припадниците на такви формации 
не им се признава статус на борец. Според тоа, уче-
ството во секоја оружена формација не дава право 
на признавање статус на борец. 

Учеството во борбата против окупаторот се сме-
та од моментот кога тие формации ги отпочнале 
оружените акции. Лицето што бара признавање на 
пензискиот стаж по основот од оваа точка треба да 
приложи соодветни документи за учеството во ору-
жените формации на ^нтифашистичкото движење 
или во оружената антифашистичка борба во други 
земји. 

6. Со членот 31 став 1 точка 5 од Законот е пред-
видено во пензискиот стаж да се смета во двојно 
траење времето што до 15 мај 1945 година го поми-
нал осигуреникот во состав на сојузничките војски, 
или во извршување на воени задачи во конвоите на 
сојузничките морнарици, во периодот по 6 април 
1941 година, ако се вратил во Југославија до вле-
гувањето "во сила на Законот. 

По основот од оваа точка во пензискиот стаж во 
двојно траење им се признава времето поминато 
во составот на сојузничките војски на оние лица 
што учествувале во борбите на некој од сојузнич-
ките фронтови. 

Во пензиски стаж во двојно траење не може да 
се признае време поминато во состав на оние сојуз-
нички воени формации што за сето време на вој-
ната биле стационирани на териториите надвор од 
допирот на воените операции (во Соединетите Аме-
рикански Држави, на Блискиот Исток и ел.). 1 

Во пензискиот стаж во двојно траење се при-
знава и времето поминато на бродови на трговската 
морнарица што биле наоружени и подложени на 
воена команда и извршувале задачи за воените по-
треби. При тоа, треба да се ићаат предвид главно 
трговските бродови на бивша Југославија што при 
капитулацијата на Југославија се секвестирани од 
сојузниците и ставени под сојузничката команда. 

Во пензискиот стаж во двојно траење им се 
признава времето поминато во состав на сојузнич-
ките војски или во извршување на воени задачи 
во конвоите на сојузничките морнарици на оние 
лица што во Југославија се вратиле до 31 декември 
1957 година, а ако некое од нив се вратило во 
земјата по тој рок ова време се признава во пен-
зискиот стаж дамо во ефективно траење (еднокатно). 

II. Песебен стаж кој се засметува во еднокагно 
траење 

7. При сметањето во пензискиот стаж на вре-
мето поминато пред април 1941 година на илегали* 
револуционерна работа во земјата и во странство, 
во смисла на членот 29 од Законот: 

1) под поимот: „револуционерни раоотници на 
одговорна должност во револуционерна политичка 
организација" се подразбираат членовите на рако-
водството на КПЈ односно членовите на КПЈ, СКОЈ, 
кандидатите за членови и, ло исклучок, вонпартиј-
ците што од партиските раководства се изречно 
определени на работа по специјални партиски за-
дачи (партиска техника и ел.), и тоа под услови таа 
работа да им била исклучиво занимање; 
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2) како револуционерна работа поради која оси* 
гурекикот определено време поминал во затвор, 
конфинација или интернација, се смета работата 
во редовите на КПЈ или во редовите на други орга-
низации што пред војната непосредно ги раководела 
КПЈ (Црвена помош, Странка на работниот народ, 
синдикати, Народен фронт и сл.). 

На припадниците на револуционерното дви-
жење наведени во ставот 1 од оваа точка ќе им се 
признае во пензискиот стаж времето поминато вон 
работен однос ако поради својата активност и уче-
ство во акциите што ги организирала и ги водела 
КПЈ биле отпуштени од работа, односно ако за-
вршиле учење на занает или школување па е 
недвосмислено утврдено дека исклучиво поради 
таквата политичка активност не можеле да добијат 
работа. 

На припадниците на револуционерното дви-
жење наведени во ставот 1 од оваа точка во пен-
зискиот стаж треба да им се смета и времето што 
го поминале вон редовен работен однос поради бо-
лест или повреди здобиени при извршувања на 
револуционерни задачи (на пример: демонстрации 
и штрајкови) или болест и повреди предизвикани 
со злоставување, мување, мачење или прогонување 
поради учество во револуцинерната работа, за сето 
време додека траат последиците од болеста или 
повредите. 

8. При примената на членот 30 од Законот, во 
пензискиот стаж им се смета на учесниците на 
штрајк и лок-аут во Југославија времето поминато 
во нив, без оглед на должината на траењето на 
штрајкот односно лок-аутот. 

Ако на учесник на штрајкот пореди тоа му 
престанал работниот однос, се признава во пензи-
скиот стаж и времето поминато вон работен однос, 
а најдолго др шест месеци во секој одделен случај. 

9. За признавање на времето на соработка со 
НОД што на осигуреникот врз основа на членот 32 
од Законот му се смета во ефективно траење, треба 
да бидат исполнети следните два услова: 

1) активно да соработувал во НОД; 
2) подолго време да вршел одделни задачи 

односно должности или работи во одборите, устано-
вите или организациите на НОД, без оглед дали таа 
работа ја вршел на ослободена или неосл обо дена 
територија. 

Времето на таква активна соработка се смета 
во пензискиот стаж под услов осигуреникот по осло-
бодувањето да засновал работен однос најдоцна до 
крајот на 1946 година. Заложувањето во странство 
се признава во смисла на членот 14 од Законот. 
Со работниот однос е изедначена работата во свој-
ство на народен пратеник, одборник на народен 
одбор, избра« одборник во општествени и други 
организации, член на занаетчиска или рибарска 
задруга, ако таквата работа на осигуреникот му 
била единствено занимање и ако за таа работа при-
мал награда. 

Дополнително започнување до крајот на 1946 
година за признавање на времето на активна сора-
ботка со НОД не е потребно ако осигуреникот има 
најмалку 15 години признаен работен стаж. 

Времето на активна соработка со НОД не може 
да се смета во пензиски стаж ако тоа време веќе 
е признаено во пензискиот стаж по некој друг 
основ (работен однос, присилно иселување итн.). 

III. Докажување на посебниот стаж од чл. 29 до 32 
на Законот 

10. Боречкиот стаж (активна и организирана 
работа и активна соработка со НОД) може да се 
докажува со сите доказни средства што се предви-
дени со Законот за општата управна постапка. 
Докажувањето се врши првенствено со веродостојни 
документи за демобилизација од Југословенската 

народна армија, со уверенија и потврди што ги 
издаваат партиски комитети и други организации 
што располагаат со документацијата, партиските 
книшки и слично, а ако нема документи — со изја-
ви на сведоци. 

11. Изјава дека некое лице активно и органи-
з и р а работело за НОВ односно дека активно сора-
ботувало со НОД можат да даваат лица тито во 
определени временски периоди на определени по-
драчја раководеле со НОД, та им е познато дека 
тоа лице во определен период вршело определена 
рбота за НОД. При давањето на изјавите сведоците 4 

треба да дадат: 
1) п о д а т о ц и з а с е б е с и : 
— своите генерални и во кое својство тие се 

наоѓале во тоа време во НОД (командир на чета, 
член на општински комитет на -КПЈ, командант на 
место, секретар на партиска организација и ел.); 

2) п о д а т о ц и за л и ц е т о за к о е д а в а а т 
и з ј а в а : 

— кои конкретни задачи ги извршувало лицето 
за кое се дава изјавата (вршело саботажи — кога 
и колку пати; собирало оружје — кога, колку, во 
кој временски период; во кои борбени задачи уче-
ствувало — во кое својство, со чија наредба и 
слично); 

— какво е значењето на таа работа за НОД, 
дали тоа лице извршувало само некои или сите 
добиени задачи и даљи НОД можело на тоа лице 
Да му дава само извесни задачи или сите задачи 
што биле важни за развивањето и одржувањето на 
движењето на тоа подрачје, т. е. дали располагало 
со тоа лице; 

— за кој период или за кои периоди ги дава 
податоците сведокот. 

Изјавата треба да ги опфати само оние периоди 
од активноста на некое лице што лично му се 
познати на сведокот, а не периоди што не му се 
познати ниту можеле да му бидат познати, или за 
нив чул од трето лице, и слично. 

Изјавите се даваат по писмен пат или усно пред 
надлежниот општински орган на управата. Лицето 
што го сослушува сведокот мора при земањето на 
изјавата детално да го сослуша сведокот и да ги 
расветли сите нејасности и контрадикции во изја-
вата на сведокот односно помеѓу изјавата на све-
докот и изјавата на подносителот на барањето. 
Лицето што ја води постапката треба да спроведе 
усна расправа секогаш кога е тоа потребно и кога 
тоа го дозволува економичноста на постапката. 

12. Собраните изјави за активна и организирала 
работа и активна соработка и другите докази, со 
барањето на странката, општинската комисија за 
утврдување на работниот стаж и на посебниот 
стаж, пред донесувањето на решението за барањето, 
ќ ги доставува на мислење на организацијата на 
СЗБНОВ на чие подрачје според своите наоди под-
носителот на барањето вршел таква активност. 
Организацијата на СЗБНОВ е должна во своето 
мислење кое мора да биде образложено, да ја оцет! 
работата ва подносителот на барањето изнесувајќи 
конкретно во што се состоела неговата работа, ако 
тоа на организацијата на СЗБНОВ односно на неј-
зините членови им е познато. Ако тоа не и е познато, 
организацијата на СЗБНОВ дава мислење за веро-
достојноста на изјавите на сведоците и на подно-
сителот на барањето зависно од условите што по-
стоеле на тој терен. 

За да хбиде работата на организацијата на 
СЗБНОВ што поправилна, се препорачува органи-
зацијата, откако ќе добие извесен број барања, да 
организира состаноци со првоборците од своето 
подрачје и на тие состаноци да ги разгледа и тие 
барања и по нив да заземе став. 
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I 
13. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
P. п. бр. 135 

10 јуни 1964 година 
Белград 

Сојузен извршев совет 
Претседател, 

Петар Стамболић, е. р. 

488. 

Врз основа на членот 71 од Основниот закон за 
изградбата на инвестиционите објекти („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 45/61), сојузниот секретар за ин-
дустрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ 
ПОСТРОЈКИ НА НАДЗЕМНИ МЕСТА ЗАГРОЗЕНИ 

ОД ЕКСПЛОЗИВНИ СМЕСОВИ 

Член 1 
Проектирањето, изведувањето, користењето и 

одржувањето на електричните постројки (уредите и 
инсталациите) на надземни места загрозени од 
експлозивни смесови, се врши според .Техничките 
прописи за електрични постројки на надземни места 
загрозени од експлозивни смесови, кои се отпеча-
тени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ*, бр. 
33/64 и се составен дел на овој правилник. 

Член 2 
Постојните електрични постројки според членот 

1 на овој правилник, како и електричните постројки 
на надземни места загрозени од експлозивни сме-
сови чие изведување е започнато пред влегувањето 
во сила на овој правилник, мораат да се доведат во 
согласност со одредбите на Техничките прописи 
од членот 1 ла овој правилник во рок од две 
години од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Електроенергетскиот инспекторат, во согласност 
со Комисијата за испитување, на Ѕ-уредите, може 
по исклучок да определи и рокови подолги од рокот 
од членот 1 на овој правилник, ако користењето 
на односните постројки не го доведува во опасност 
животот и здравјето на запослените лица и имотот. 

Член 3 
Испитувањето на електричните уреди во поглед 

сигурноста дека нема да предизвикаат експлозија, 
давањето на атест за таа сигурност и означувањето 
на испитаните електрични уреди го врши Комиси-
јата за испитување на Ѕ-уредите. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

триесет дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист »а СФРЈ". 

Бр. 03-312/52 
29 јули 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија, 

Филип Бајковиќ, е. р. 

489. 

Врз основа на членот 109 став 3 од Основниот 
закон за рударството („Службен лист на" СФРЈ", 
бр. 23/64), сојузниот секретар за труд пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ИНСПЕКТОРИТЕ 
НА ТРУДОТ ШТО ВРШАТ НАДЗОР ВО РУДАР-

СТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат стручната 

спрема и други услови што мораат да ги исполну-
ваат инспекторите на трудот што вршат надзор во 
рударството во смисла на членот 15 став 2 од 
Основниот закон за рударството. 

Член 2 
Надзор над заштитата при работата во рудар-

ството можат да вршат дипломирани рударски 
инженери што имаат најмалку 5 години пракса на 
работи во јамски погони или во служба за заштита 
при работата во рударски работни организации и 
што во рок од една година од денот на донесува-
њето на решението за назначување ќе го положат 
стручниот испит предвиден со членот 5 од Правил-
никот за стручната спрема на инспекторите на 
трудот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/61). 

Член 3 
По исклучок, надзор над заштитата при работата 

во рударството можат да вршат рударски инженери 
што имаат најмалку 7 години пракса или рударски 
техничари што имаат најмалку 9 години пракса на 
работи во јамски погони или во служба за заштита 
при работата во рударски работни организации, и 
мои, покрај положениот стручен испит од членот 1 
на овој правилник, во рок од 2 години од денот на 
стапување во служба на инспекцијата на трудот ќе 
положат дополнителен испит за вршење инспек-
циски работи над заштитата при работата во ру-
дарството. 

Програмата за дополнителниот испит од ставот 
1 на овој член ја пропишува сојузниот секретар 
за труд. 

Од полагање дополнителен испит републичкиот 
секретар за труд може да ослободи инспектор на 
трудот што порано положил испит со кој била 
опфатена материјата предвидена со програмата за 
дополнителниот испит. 

Член 4 
На инспекторите на трудот што се затекнале во 

служба на инспекцијата на трудот на денот ка вле-
гувањето во сила на Основниот закон за рудар-
ството може да им се довери вршење надзор над 
заштитата при работата во рударството, ако имаат 
стручна спрема на рударски техничар или на 
висококвалификован рударски работник и најмалку 
е години работен стаж во рударски работни орга-
низации или на работи на инспекцискиот надзор 
во рударството. 

За вршење надзор над заштитата при работата 
во рударството инспекторите на трудот од ставот 1 
на овој член се должни да го положат дополнител-
ниот испит од членот 3 на овој правилник, ако не 
се ослободени од полагање на тој испит. 

Член 5 
Работи на надзор над заштитата при работата 

во рударството не можат да вршат овластените 
службеници предвидени во членот 6 став 3 од За-
конот за инспекцијата на трудот („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/59). 

Член 6 
Ако со овој правилник не е определен*} поинаку, 

над инспекторите на трудот што вршат надзор над 
заштитата при работата во рударството се примену-
ваат одредбите на прописите што се однесуваат на 
инспекторите на трудот. 
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Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 310-5/64-9 
24 јули 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар за труд, 

Ристо Џунов, е. p. 

490. 

Врз основа на членот 4 од Законот за ослобо-
дување од плаќање на придонесот од доходот оства-
рен со вршење определени дејности („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 26/64), во спогодба со сојузниот се-
кретар за финансии, сојузниот секретар за општи 
стопански работи пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОБЛИСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТИ-
ТЕ ЗА КОИ РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ 
ПЛАЌААТ ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ СПОРЕД 
ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ 
НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ ОСТВАРЕН СО 

ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ 

1. Дејностите за кои работните организации не 
плаќаат придонес од доходот ^според Законот за 
ослободување од плаќање на придонесот од дохо-
дот остварен со вршење определени дејности (во 
понатамошниот текст: Законот) се определени со 
ова упатство според Номенклатурата за распоре-
дување на стопанските и други организации и др-
жавните органи според дејностите, која е составен 
дел од Правилникот за распоредување на корис-
ниците на општествен имот според нивните деј-
ности („Службен лист на ФНРЈ'4, бр. 10/62 и 12/63 
и „Службен лист на СФРЈ*', бр. 26'64). 

2. Дејностите на производството на производи 
на црната металургија од членот 1 точка 1 на За-
конот се: 

1) рудничка експлоатација на железна руда 
(114—10); 

2) производство на сурово железо, суров челик, 
валани, влечени и ковани производи, во железар-
ници (114—20). 

3. Дејностите на рудничката експлоатација на 
обоени метали од членот 1 точка 2 на Законот .се: 

1) рудничка експлоатација на руда на бакар 
(115—11); 

2) рудничка експлоатација на руда на олово 
и цинк (115—12); 

3) рудничка експлоатација на руда на боксит 
(115—13); 

4) рудничка експлоатација на руда на други 
обоени метали (115—18). 

4. Дејностите # на производството на обоени ме-
тали, освен дејноста валање на обоени метали, од 
членот 1 точка 3 на Законот се: 

1) производство на бакар (115—21); 
2) производство на олово (115—22); 
3) производство на глиница и алуминиум (115 

—23); 
4) производство на други обоени метали (цинк 

жива, антимон и др.) — (115—27); 
5) производство на феро легури (115—28). 
5. Дејностите на производството, об лагороду ва-

шето и преработката на неметални минерали од 
членот 1 точка 4 на Законот се: 

1) рудничка експлоатација на неметални ми-
нерали и производство на сол во морски и други 
солани (lie—10 и 116—20); 

2) производство на стакло (116—30 и 716—80); 
3) производство на огноотпорни материјали 

(116—40); 
4) производство на порцелан и керамика (вклу-

чувајќи го и производството на електропорцелан) 
— (116—50 и 716—50); 

5) преработка на други неметални минерали 
(116—80 и 716—80). 

6. Дејностите на производството на базни хе-
миски производи од членот 1 точка 5 на Законот се: 

1) производството на основни хемиски произ-
води — киселини, бази, соли и друго (120—11); 

2) производство на вештачки ѓубриња и сред-
ства за заштита на растенијата (120—12); 

3) производство на пластични маси (120—13); 
4) производство на вештачки и синтетички влак-

на (120—14). 
7. Дејностите на производството на градежни 

материјали од членот 1 точка 6 на Законот се: 
1) вадење градежен камен, песок и чакал и 

производство на вар и гипс (121—10 и 721—10); 
2) производство на тули и ќерамиди '(121—20 и 

721—20); 
3) производство на цемент и цемент-азбестни 

производи (121—30 и 721—80); 
4) производство на други градежни материјали 

(121—80 и 721—80). 
8. Дејностите од членот 1 точка 7 на Законот 

се производство на дрвесина и целулоза (123—10). 
9. Дејностите од членот 1 точка 8 на Законот се: 
1) новинска и издавачка дејност што ги вршат 

новински и издавачки претпријатија и установи 
(128—20); 

2) продажба на книги, брошури, весници и 
други сопствени и туѓи изданија на мало (611—27) 
и на големо, од страна на новински и издавачки 
претпријатија и установи. 

10. Дејностите од членот 1 точка 9 од Законот 
се дејност на превоз на стоки во прекуморската 
пловидба (512—30) и дејност на превоз на патници 
во прекуморската пловидба 

11. Дејностите од членот 1 точка 10 на Законот 
се дејности на спасување и влечење на бродови 
(512—40) и дејност на вадење на потопени бродови. 

12. Дејностите од членот 1 точка 11 на Законот 
се дејности на превоз на патници и стоки во друм-
скиот сообраќај (515—10). 

13. Дејностите од членот 1 точка 12 на Законот 
се дејности на услуги на поштећскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај (519—10). 

14. Работната организација може дел од дохо-
дот од членот 2 на Законот да внесе во целина или 
делумно во својот деловен фонд само врз основа 
на распределбата што ја врши со својата завршна 
сметка за изминатата година. Според тоа, делот од 
доходот во износот кој fi одговара на височината 
на придонесот од доходот за 1964 година, од чие 
плаќање е ослободена според членот 1 од Законот, 
работната организација ќе може во целина или 
делумно да го внесе во својот деловен -фонд дури 
во 1965 година врз основа на својата завршна смет-
ка за 1964 година. 

Ако делот од доходот од членот 2 на Законот 
работната организација нема намера да го внесе 
непосредно во својот деловен фонд, за тој дел од 
доходот се зголемува нејзиниот чист приход за 
распределба на лични доходи и фондови. Во тој 
случај работната организација може и во текот на 
годината од делот на доходот од членот 2 на Зако-
нот утврден со периодична пресметка, како и од 
друг чист приход, да врши исплата ка аконтации 
на личните доходи по основите и мерилата утвр-
дени во својот правилник за распределба на чис-
тиот приход и во својот правилник за распределба 
на личните доходи« 
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15. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 05-991 
24 јули 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за општи стопански работи, 
Хакија Поздерац, с. р. 

491. 
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 Б Ш Б Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ЈАГЛЕН И КОКС 

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

Методи за испитување на јаглен и кокс: 
Определување на топливост на пепел JUS В.Н8.325 
Определување на хлор според мето-

дата на изгорување во калориме-
триска бомба' — — — — — — JUS В.Н8.326 

Определување на фосфор во попел 
од јаглен — — — — — — — JUS В.Н8.327 

Определување бројот на збувнува-
ња та на јаглен во лонче — — — JUS В.Н8.328 

Определување на особините на спи-
цање на јаглен според методата на 
Рога — — — — — — — — JUS В.Н8.329 

Дилатометарско испитување на јаглен 
според методата Одибер-Арну — JUS В.Н8.330 

Определување на коксниот тип на ја-
глен според методата на Греј-Кинг JUS В.Н8.331 

Определување на Микум-пробата на 
кокс — — — — — — — — JUS В.Н8.332 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1965 година. 

Бр. 03-5006/1 
22 јули 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација,^ 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

Формати на хартија, картон и ле-
пенка,— — — — — — JUS H.N0.311 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 март 1965 година. 

Бр. 08-5007/1 
22 јули 1964 година 4 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација,^ 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

492. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директо-
рот на Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА ХАРТИЈА 

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

Хартија, картон и лепенка. Гра«* 
матура (маса 1 м*) — — — — — JUS H.N0.310 

493. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува - / 

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

ВИТИ РАСТЕНИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Игиротов изданок (Calami rhisoma) JUS Е.В3.035 
Маг доносов корен (Petroselini 

radix) _ _ _ _ _ _ _ _ JUS E.B3.025 
Валериј анов корен (Valerianae 

radix) — — JUS E.B3.026 
Рузмаринов лист (Rosmarini folium) JUS E.B3.027 
Лист од питома нана (Menthae pi-

peritae folium) — — — — JUS E.B3.028 
Жалфиин лист (Salviae folium) JUS E.B3.029 
Ловоров плод (Lauri fructus) — JUS E.B3.030 
Љубичица (Violae tricoloris herba) JUS E.B3.031 
Лист од волнест напрсток (Digi-

talis lanatae folium) — — JUS E.B3.032 
Цвет од бел глог (Crataegi охуа-

canthae flos) _ — — — — JUS E.B3.033 
Шипинка (Cynosbati fructus) — JUS E.B3.034 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 март 1965 година. 

Бр. 07-5014/1 
22 јули 1964 година 

Белград " 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација,^ 

инж. Славољуб Виторовић е, р. 

494. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директо-
рот на Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

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

НИ ШИШИЊА 

. 1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 
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Стаклени шишиња. Услови и про-
верување на квалитетот — — — JUS В.Е8.010 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 март 1965 година. 

Бр. 08-5008/1 
22 јули 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

495. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА АИОРГАНСКИ 

КИСЕЛИНИ, ХИПОХЛОРИТИ И ПЕРОКСИДИ 

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

Хлоросулфонска киселина, тех-
ничка _ _ _ _ _ j u s Н.В1.014 

Олеум (сулфурна киселина, ча-
длива) _ _ _ _ _ j u s Н.В1.016 

Натриумхипохлорит-раствор, тех-
нички — — — — JUS Н.В1.105 

Водородпероксид — -— — — — JUS Н.В 1.022 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 март 1965 година. 

Бр. 22-5009/1 
22 јули 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е р 

496. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

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

ЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК ЗА ИНДУСТРИСКА 
ПРЕРАБОТКА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Праз (порилук) за индустриска 
преработка _ _ _ _ _ _ JUS Е.В1.122 

Лук (четник) за индустриска 
преработка _ _ _ JUS Е.В1.123 

Шпаргла за индустриска прера-
ботка — — — —— — JUS Е.В1.128 

Магдонос — лисје за индустриска 
преработка —- — — — ј ц ѕ Е.В1.131 

Магдонос — корен за индустриска 
преработка — — — — — — — JUS Е.В1.132 

Ореви (во лушпа) за индустриска 
преработка — — — — JUS Е.В2.143 

Ружина шипинка за индустриска 
преработка _ _ _ _ _ JUS Е.В2.161 

2. Југословенските стандарди од 'точката 1 на о-
ва решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди JUS Е.В1.122, JUS 
Е.В1.123, JUS Е.В1.128 и JUS Е.В2.143, се примену-
ваат од 1 март 1965 година, а другите југословенски 
стандарди од точката 1 на ова решение се задол-
жителни и влегуваат во сила на 1 март 1965 година. 

Бр. 07-5015/1 
22 јули 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација,^ 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

497. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-

СТА НА ЗГРАДАРСТВОТО 

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

Природен камен. Плочи за обло-
жуваше ѕидови и подови. Форма, ди-
мензии и класификација — — — JUS В.В3.200 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1965 година. 

Бр. 17-5290 
31 јули 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 
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Врз основа на точката III од Одлуката за опре-
делување на највисоките продажни цени за про-
изводите на црната металургија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/63), директорот на Сојузниот завод 
за цени донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА 
НА ДОПЛАТОЦИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА 

ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА 

1. Во Тарифата на доплатоците за производите 
на црната металургија која е отпечатена како До-
даток на „Службен лист на СФРЈ", бр. 24/63 и која 
е составен дел од Решението за- Тарифата на до-
платоците за производите на црната металургија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/63), во главата 
„Топло ваљани полупроизводи (JUS С.В2.021 — 
(блумови, гредице и платине)" на страната 3 и 4 
П/ододделот: „Д оплачи за димензије" и под оддел от: 
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„Доплаци за посебне поступке" се менуваат и гла-
саат: 

„Доплаци за димензије 
Блумови 

Са страницом висине од ЗОО до мање од 400 mm 
250 
200 
150 
125 

„ 300 mm 
„ 250 mm 
„ 200 mm 
„ 150 mm 

Гредице квадратне 

Са страницом висине од 110 до мање од 125 mm 
70 
60 
50 
40 

110 mm 
70 mm 
60 mm 
50 mm 

Дин/t 
3.000 
2.000 
1.200 

1.000 

Дин/t 
2.000 
2.500 
3.000 
4.000 
6.000 

Гредице пљоснате 
ширина дебљина- Дин/t дебљина Дин/t 

200 mm 70 ДО 110 mm 2.000 110 ДО 160 mm 1.000 
250 mm 70 140 mm 2.000 140 200 mm 1.000 
ЗОО mm 70 „ 150 mm 3.000 150 260 mm 2.000 
350 mm 70 200 mm 3.000 200 ЗОО mm 2.000 
400 mm 100 >> 200 mm 4.000 200 » ЗОО mm 3.000 
450 mm 100 it 200 mm 4.000 200 ЗОО mm 3.000 
500 mm 100 „ 200 mm 5.000 200 » ЗОО mm 4.000 
550 mm 100 ,, 200 mm 5.000 200 ЗОО mm 4.000 
600 mm 100 м 200 mm 6.000 200 » ЗОО mm 5.000 
700 mm 100 >> 200 mm 6.000 200 it зоо mm 5.000 

Доплаци за посебне поступке 
За посебне поступке доплаци износе: ДишЧ; 

за лужење 3.500 
за жарење 7.000 
за чишћење површине по споразуму 

За остале посебне поступке доплаци се утвр-
ђују уговором закљученим између произвођача и по-
ручиоца." 

2. На страната 4 на Тарифата одделот: „Коло-
сечни прибор" се менува и гласи: 

„К о л о с е ч н и п р и б о р 
Доплаци за димензије 

Везице 
за шине преко 40 kg/m 
за шине 30 до 40 kg/m 
за шине 20 до 30 kg/m 
за шине испод 20 kg/m 
специјалне везице п 

4. На страната 7 под оддел от: „Доп даци за ми-
нималне количине" се менува и гласи: 

„Доплаци за минималне количине 
За испоруку профилисаног челика истог квали-

тета, облика и димензије, одједном, једном купцу 
и у количинама мањим од вагонских, доплаци 
износе: 

количина kg 750—1.000 1.000—2.000 
Дин/t " ~ 16.000 8.000 

1) за тешке, сред-
ње, лаке и фи-
не* фазонске 

челике и те-
шке и лаке количина kg 2.000—3.000 
носаче (за које д ^ ^ -
су доплаци за ^ . VUVi 

квалитет пред-
виђени под 
редним бројем 
од 1 до 7) 

2) за тешке* но-
саче и тешке количина kg 2.000—3.000 3.000—5.000 
фазонске че-
лике (за које Дин/t 6.000 3.000 
су доплаци за 

квалитет пред-
виђени под 
редним бројем 
од 8 до 26) 
За испоруку профилисаног челика под 1 и 2 

различитог квалитета, облика и димензија, одјед-
ном, једном купцу и у количинама мањим од ва-
гонских, доплаци износе: 

количина kg 3.000—5.000 5.000—10.000 

5.000 2.000 

Подложне плочице џ плоче за шине 
4 kg и више по комаду 1.000 дин. 
3 до испод 4 kg по комаду 2.000 дин. 
2 до испод 3 kg по комаду 4.000 дин. 
1,5 до испод 2 kg по комаду 6.000 дин. 
1 до испод 1,5 kg по комаду 11.000 дин. 
0,57 до испод 1 kg по комаду 16.000 дин. 
специјалне плоче које се уграђују на бе-

тонске прагове и остале специјалне 
плоче по споразуму", 

3. На страната 5 во главата: „ПРРФИЛИСАНИ 
ЧЕЛИЦИ (JUS С.ВЗ.101-141) — (фазонски и носачи^" 
во под одделот: „Доплаци за квалитет", во ставот 
1 по редниот број 25 се додава нов реден број 26, 
кој гласи: 
„26 Lloyd's Registar 13.000", 
а во ст. 2 и 3 зборовите: „од 1 до 25" се заменуваат 
со зборовите: „од 1 до 26". 

Дин/t 

За испоруке профилисаних челика у количи-
нама које су мање од напред наведених, доплаци 
се утврђују уговором закљученим између производ 
ђача и поручиоца. 

5. на страната 11 во главата: „БЕТОНСКИ ЧЕЛИК 
(JUS С.К6.020)" пододделот: „Доплаци за квалитет'4 

се менува и гласи: 

„Доплаци за квалитет 
Ознака квалитета 

Редни 
Дин/t 

3.000 
4.000 
7.000 

21.000 
24.000 

За бетонски челик чији квалитет није наведен 
под редним бројем од 1 до као и за бетонски 
челик који има посебне физикалне особине које 
JUS односно DIN не предвиђа, висина доплатака 

број JUS 
Дин/t 1 4.0002 

2 4.0002 V 
3 4.0200 

3.000 4 4.0200 V 
6.000 5 4.0501 
9.000 6 4.0501 V споразуму 6 

• Профилисан челици појединих врста деле се 
према димензијама на фине. лаке, средње и тешке, према 
следећем: 

Равнокраки угаоници 
Фини 20, 25 и 30 mm 
Лаки 35 — 65 mm 
Средњи 80 — 75 mm 
Тешки 80 — 200 mm 

Разнокраки угодници 
Лаки 
Средњи 
Тешки 

Носачи INP 

40 X 60 mm 
65 X 75 и 40 X 80 mm 
60 X 90 до 100 X 200 mm 

4 Лаки 
Тешки 

Носачи 
Лаки 
Тешки 

8 — 16 mm 
18 mm и више 

6,5 — 16 mm 
18 mm и виш«"* 
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утврђује се уговором закљученим између произво-
ђача и поручиоца. 

За бетонски челик од умиреног челика, квали-
тета који су наведени под редним бројем од 1 до 6, 
a JUS односно DIN не предвиђа умирени'челик тих 
квалитета, доплатак износи 4.000 Дин/t". 

6. На страната 21 во главата: „БЕШАВНЕ ЦЕВИ 
ПРЕКО 3" (JUS С.В5.020)" во одделот: „Бешавне цеви 
глатке" по наименувањето: „Димензије по JUS 
С.В5.221 — DIN 2448" се додаваат следните наиме-
нувања: 

„JUS С.В5.226 — DIN 2449 
JUS C.B5.122 — DIN 2450 
JUS C.B5.123 — DIN 2451 
JUS C.B5.124 — DIN 2456". 

7. На страната 22 во одделот: „Бешавне цеви са 
навојем и спојницом" под одделот: „Доплаци за ди-
мензије", под оддел от: „ Доп л аци за квалитет" и 
текстбт пред нив се менуваат и гласат: 
„Бешавне цеви са навојем и спојницом 
Квалитет по JUS С.В5.020 и JUS С.В5.021 — DIN 1629 
Димензије по JUS С.В5.225 — DIN 2440 и 2441 

JUS C.B5.222 — DIN 2442 

Доплаци за димензије 
Тешке и средње тешке цеви* 
Спољни пречник 

цола 
ЗУ2" 
4" 
5" 

Црне цеви 
Дин/t 
1.000 
15.000 
15.000 
15.000 

Одступање 
1 mm 
2 mm 

Л(оплаци за квалитет 
Ознака квалитета 

JUS С.В5.020 и 
JUS С.В5.021 

Редни 
број DIN — 1629 Доплатак 

1 
2 
3 
4 
5 

Ч. 0000 
Ч. 1212 
Ч. 1213 
Ч. 1402 
Ч. 1502 

Ст. 00 
Ст. 35 
Ст. 45 
Ст. 55 
Ст. 65 

5% 
7,5% 

10% 
10% 

димензије", пододделот: „Доплаци за квалитет" и 
текстот пред нив се менуваат и гласат: 

„Бешавне цеви са набојем и спојницом 
Квалитет по JUS С.В5.020 и JUS СВ5.021 — DIN 1629 
Димензије по JUS С.В5.225 — DIN 2440, 2441 и 2439 

JUS C.B5.222 — DIN 2442 

Доплаци за димензије 
Средње тешке цеви* 

За међудимензије код напред наведених бешав-
них цеви преко 3" наплаћују се доплаци одређени 
за најближе мање димензије, а за најближе веће 
димензије ако одступање од најближе веће димен-* 
зије износи: 

Спољни пречник 
испод 95 до 152,4 mm 
од 152,4 до 323,9 mm 

Спољни пречник Црне цеви Поцинковане цеви 
у mm flHH't Дин/t 

178.000 251.000 
125.000 178.000 i/2» 62.000 102.000 
48.000 87.000 

1" 39.000 78.000 
1 V4" 15.000 51.000 
1 v2" 9.000 46.000 
2" 4.000 43.000 
2 4.000 44.000 
3" , — 42.000 

Тешке цеви* 
Спољни пречник Црне цеви 

у mm Дин/t 

125.000 
Чг" 69.910 

47 750 
1" 39.270 
1 ЧА" 14.910 
1 W 10.100 
2" 2.280 
2 Vs" 2.280 
3" — 

За међудимензије код напред наведених бешав-
них цеви до укључиво 3" наплаћују се доплаци 
одређени за најближе мање димензије, а за нај-
ближе веће димензије ако одступање од најближе 
веће димензије износи: 

Спољни пречник Одступање 
испод 38 mm — 

од 38 до 95 mm 1 mm 

Доплаци за квалитет 
Ознака квалитета 

Редни 
број JUS С.В5.020 и 5.021 DIN-1629 Доплатак 

Основицу за обрачунавање доплатка за квали-
тет чини збир основне цене и доплатка за димен-
зију." 

8. На страната 23~ во пододделот: „Доплаци за 
минималне количине" зборовите во првиот ред: 
„Глатке цеви од 101,6 — 323,9 mm спољног преч-
ника" се бришат. 

9. На страната 23 во главата: „Бешавне цеви до 
укључиво 3-' (JUS С.В5.020)" во одделот: „Бешавне 
цеви глатке" по наименувањето: „Димензије по JUS 
С.В5.221 — DIN 2448" се додаваат следните наиме-
нувања: 

„JUS С.В5.226 — DIN 2449 
JUS C.B5.I22 — DIN 2450 
JUS C.B5.123 — DIN 2451 
JUS С.В5Д24 — DIN 2456". 

10. На страната 24 во одделот: „Бешавне цеви 
са навој ем и спој ницом" пододделот: „Доплацм за 

• Тешке и средње тешке цеви имају код истог 
спољног пречника различите дебљине зида. 

1 
2 
3 
4 
5 

4.0000 
4.1212 
4.1213 
4.1402 
4.1502 

Ст. 00 
Ст. 35 
Ст. 45 
Ст. 55 
Ст. 65 

5 «/• 
7,5«/В 

10 °/о 
10 °/о 

Основицу за обрачунавање доплатка за квали-
тет чини збир основне цене и доплатка за ди-
мензију." 

11. На страната 24 називот на пододделот: „До-
плаци за поцинковане цеви" се менува и гласи: 
„Доплаци за поцинковање глатких цеви". 

12. На страната 25 во под одделот: „Доплаци за 
минималне количине" наименувањето: „Глатке цеви 
од 13,5 — 35 mm спољног пречника" се менува и 
гласи: ,.Цеви од 13,5 — 35 mm спољног пречника", 
а наименувањето: „Глатке цеви од 38 — 95 mm 
спољног пречника" се менува и гласи: „Цеви од 
38 — 95 mm спољног пречника". 

13. На страната 25 во главата: „Бешавне цеви 
специјалне" зборовите: „(котловске, хладно вучене 
и за нафту)" се заменуваат со зборовите: „(котлов-
ске и за нафту)". 

* Тешке и средње тешке цеви имају код истог 
спољног пречника различите дебљине зида, 
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14. На страната 26 пододделот: „Доплаци за 
квалитет" се менува и гласи: 

„Доплаци за квалитет 
Ознака квалитета 

Редни 
број JUS DIN Доплатак 

1 4.1214 Ст. 35,8 степен квалитета I 20°/о 
2 4.1214 Ст. 35,8 степен квалитета II 35% 
3 4.1215 Ст. 45,8 степен квалитета I 25% 
4 4.1215 Ст. 45,8 степен квалитета 11^40% 

Основицу за обрачунавање доплатка за квали-
тет чини збир основне цене и доплатка за ди-
мензију." 

15. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањетр во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 119/1 
27 јули 1964 година 

Белград ~ 
Директор 

на Сојузниот завод за цени. 
Душан Буковиќ, е. p. 

499 
Врз основа на членот 87 од Законот за здрав-

ственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/62 и 53/62), членот 147 од Законот за инва-
лидското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 49/58, 27/59 и 53/62), членот 95 од Законот за 
пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62) и 
чл. 83 и 148 од Законот за организацијата и фи-
нансирањето на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 22/62), во согласност со со-
јузниот секретар за труд, а по прибавеното мисле-
ње на републичките заводи за социјално осигуру-
вање, Сојузниот завод за социјално осигурување 
и Сојузот на адвокатските комори на Југославија 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

АДВОКАТИТЕ 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој договор се регулира социјалното оси-

гурување на адвокатите. 
Адвокатите имаат право на здравствено, ин-

валидско и пензиско осигурување. 
Со правата од здравственото, инвалидското и 

пензиското осигурување адвокатите и членовите на 
нивните фамилии се здобиваат во обемот и под 
условите што се определени со Законот за здрав-
ственото осигурување, со Законот за инвалидското 
осигурување и со Законот за пензиското осигуру-
вање, ако со овој договор не е определено поинаку. 

Член 2 
Правото и обврската на адвокатот на социјал-

но осигурување според овој договор настанува со 
запишувањето на адвокатот во именикот на адво-
катите. 

Како ден на почетокот на правото и обврската 
на адвокатот на социјално осигурување според овој 
договор се зема денот под кој е запишан адвокатот 
во именикот на адвокатите. 

Како ден на престанокот на обврската на ад-
вокатот на социјално осигурување се зема денот 
под кој е бришан адвокатот од именикот на адво-
катите. 

Адвокатската комора е должна решението за 
запишување на адвокатот во именикот на адвока-
тите да му го достави на надлежниот орган на со-
цијалното осигурување во рок од осум дена од 
денот на донесувањето на решението 

Во рокот од ставот 4 на овој член адвокатската 
комора е должна да му го достави на надлежниот 
орган на социјалното осигурување решението за 
бришење на адвокатот од именикот на адвокатите. 

Како време на вршење адвокатура се смета 
времето за кое адвокатот бил запишан во именикот 
на адвокатите. 

Адвокатот е должен на надлежниот орган на 
социјалното осигурување да му поднесе пријава за 
осигурување во рок од осум дена од денот на при-
емот на решението за запишување во именикот на 
адвокатите. 

Решението за бришење неа адвокатот од име-
никот на адвокатите се смета како одјава на оси-
гурувањето, 

ПРАВА НА АДВОКАТИТЕ 

Пензиски стаж 

Член 3 
Во пензиски стаж на адвокатите им се смета: 
1) времето поминато во осигурување според до-

говорот за социјално осигурување на адвокатите; 
2) времето поминато во вршење адвокатура по 

15 мај 1945 година; 
3) времето што според Законот за пензиското 

осигурување и Законот за инвалидското осигуру-
вање се признава во работен стаж или посебен 
стаж; 

4) од времето поминато во вршење адвокатура 
или јавно бележништво пред 15 мај 1945 година 
онолку време колку адвокатот поминал во адвока-
тура или во работен однос со полно работно време 
по 15 мај 1945 година, ако по тој датум поминал 
вкупно најмалку пет години во адвокатура или во 
работен однос со полно работно време; 

5) временските периоди во раздобјето од 6 а-
прил 1941 година до 15 мај 1945 година во кои ад-
вокатот не вршел адвокатура или јавно бележни-
штво од причините наведени во членот 33 на За-
конот за пензиското осигурување. 

На адвокат кој по 15 мај 1945 година ќе помине 
вкупно 15 години во адвокатура, во адвокатура и 
во работен однос со полно редовно работно време 
или во работен однос со полно редовно работно 
време, му се смета во пензиски стаж сето време 
на вршењето на адвокатурата и на јавното беле-
жништво пред 15 мај 1945 година 

По исклучок од ставот 2 на овој член, на ад-
вокат-маж постар од 65 години односно адвокат-
-жена постара од 55 години & се смета во пензи-
скиот стаж сето време на вршењето на адвокату-
рата или јавното бележништво пред 15 мај 1945 
година, ако по тој датум помине вкупно 10 години 
во адвокатура, во адвокатура и во работен однос 
со полно редовно работно време или во работен 
однос со полно редовно работно време. 

Во петгодишниот, десетгодишниот и петнаесет-
годишниот стаж од ставот 1 точка 4 и ст. 2 и 3 
на овој член се засметува и времето што се призна-
ва во пензиски стаж според одредбите на чл. 20, 31 и 
34 од Законот за пензиското осигурување, при што 
периодите од членот 31 на тој закон се сметаат во 
двојно траење за исполнување на петгодишен, десе-
годишен и петнаесетгодишен стаж, а во ефективно 
траење за признавање на сразмерниот дел на времето 
поминато во вршење адвокатура и јавно бележни-
ц и ^ пред 15 мај 1945 година. 

Ако е признавањето на определен период во 
пензиски стаж според Законот за пензиското оси-
гурување и 'Законот за инвалидското осигурување 
обусловено со стапување во работен однос или со 
определено траење или престанок на работниот од-
нос, ќе се смета дека е исполнет тој услов со ста-
пувањето во адвокатура или во јавно бележништво 
односно со определено траење или престанок на 
адвокатурата и јавното бележништво. 
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Основици на осигурувањето 
Член 4 

Заради определување паричните износи на 
правата од социјалното осигурување адвокатите се 
распоредуваат според пензискиот стаж во основи-
ци на осигурувањето, и тоа: 

Основица 
на осигу-

Адвокати-мажи Адвокати-жени рувањето 
со стаж со стаж Динари 

до 10 години до 10 години 20.450 
над 10 до 15 години над 10 до 15 години 21.850 
над 15 до 20 години над 15 до 18 години 23.300 
над 20 до 25 години над 18 до 22 години 24.950 
над 25 до 30 години над 22 до 26 години 26.800 
над 30 години над 26 години 29.150 

Здравствено осигурување 
Член 5 

Надоместокот на личниот доход во случај на 
привремена неспособност за работа од членот 48 
став 1 точка 1 на Законот за здравственото осигу-
рување им прапаѓа на адвокатите од триесетпрви-
от ден на непрекинато траење на таа неспособност. 

Надоместокот на личниот доход се определува 
од просекот на основиците на осигурувањето од 
членот 4 на овој договор за последните шест ме-
сеци пред настапувањето на неспособноста за ра-
бота 

Одредбите на Законот за здравственото осигу-
рување што се однесуваат на работата со скратено 
работно време во текот на траењето на привреме-
ната неспособност за работа односно заради хра-
нење дете, како и во случај на спреченост за ра-
бота во текот на работен ден, и на правото на на-
доместок на личниот доход за тоа време (чл. 50, 51, 
63 и 71 од Законот за здравственото осигурување), 
нема да се применуваат на адвокатите. 

Ако канцеларијата на адвокатот работи во вре-
мето на траењето на привремената неспособност за 
работа поради болест или отсуство заради бреме-
ност и породување, надоместокот на личниот доход 
за тоа време се намалува на половина. 

Пензиско осигурување 
Член 6 

Личната пензија се определува од-просекот на 
основиците на осигурувањето од членот 4 на 
овој договор во кои адвокатот бил распореден за 
последните три години пред пензионирањето. 

Ако адвокатот последните три години пред пен-
зионирањето ги поминал делумно во редовен ра-
ботен однос а делумно во адвокатура, тригодишниот 
просек од ставот 1 на овој член се утврдува врз 
основа на износите на пензискиот основ определен 
според Законот за пензиското осигурување за вре-
мето поминато во редовен работен однос и на осно-
вицата на осигурувањето од членот 4 на овој до-
говор за времето поминато во адвокатура. 

Ако при пензионирањето се утврди дека е ад-
вокатот погрешно распореден затоа што не подне-
сел докази за пензиски стаж со кои не располага 
надлежниот завод за социјално осигурување, пен-
зискиот основ се определува од основицата на оси-
гурувањето според која се платени придонесите за 
социјално осигурување 

Особено заслужните адвокати што се истакну-
вале со својата работа во општествената, правната 
или друга област, може управниот одбор на Сојуз-
ниот завод за социјално осигурување, на предлог 
од Сојузот на адвокатските комори на Југославија, 
да ги распореди во една од следните основици на 
осигурувањето: 32.100, 36.300 или 41.700 динари. 

Износот на пензијата определена според ст. 1 
до 4 на овој член содржи и зголемување од 400 
динари според Одлуката за измени и дополненија 

на Одлуката за воведување посебен додаток на 
пензиите во 1962 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/62). 

Член 7 
Уживатели на лична пензија стечена по осно-

вот на работен однос, кои отпочнале да се занима-
ваат со адвокатура по пензионирање, можат да се 
здобијат со право на пензија според овој договор 
ако како адвокати биле социјално осигурени нај-
малку три години. 

Лицата од ставот 1 на овој член не можат по 
основот на адвокатура да стекнуваат право на зго-
лемување на полната лична пензија според членот * 
70 став 1 од Законот за пензиското осигурување. 

Член 8 
На членовите на фамилиите на адвокати и ја-

вни бележници загинати, умрени или исчезнати 
под околностите од членот 249 на Законот за пен-
зиското осигурување, ќе им се признае на нивно 
барање правото на фамилијарна пензија во обемот 
и под условите определени во тој член, ако тие 
адвокати односно јавни бележници се занимавале 
со адвокатура односно јавно бележништво непо-
средно пред настапувањето на околностите наведе-
ни во тој член, или ако во тоа време биле вон тие 
дејности поради околностите од членот 33 на За-
конот за пензиското осигурување. 

Инвалидско осигурување 
Член 9 

Адвокатите се осигурени за сите случаи на ин-
валидност предвидени во Законот за инвалидското 
осигурување, подразбирајќи ги тука и случаите на 
телесно оштетување и случаите на опасност од на-
стапување на инвалидност во врска со вршењето 
на адвокатурата. 

За случај на инвалидност на адвокатите им се 
признаваат во обемот и под условите утврдени во 
Законот за инвалидското осигурување, правата на: 
инвалидска пензија со заштитен додаток и со до-
даток за помош и нега од страна на друго лице, 
инвалиднина, запослување на соодветна работа со 
надоместоци во врска со користењето на-тоа право, 
како и на надоместок на патните и превозните 
трошоци. 

Адвокатите немаат право на професионална ре-
хабилитација. 

Член 10 
Како своја работа, во смисла на членот 30 од 

Законот за инвалидското осигуравање, се сметаат 
сите работи што адвокатот ги врши врз основа на 
прописите за адвокатурата. 

Член И 
Инвалидската пензија на адвокатот се опреде-

лува од основицата на осигурувањето од членот 4 
на овој договор од која би му била определена лич-
ната пензија ако во времето на настапувањето на 
инвалидноста се здобил со право на лична 
пензија. 

Износот на инвалидската пензија определена во 
смисла на ставот 1 од овој член содржи и зголему-
вање од 400 динари според Одлуката за измени и 
дополненија на Одлуката за воведување посебен 
додаток на пензиите во 1962 година. 

Член 12 
Иа уживател на инвалидска пензија или инва^ 

лиднина остварена по основот на работен однос, 
кој по 1 април 1952 година а најдоцна до 31 декем-
ври 1958 година вршел адвокатура најмалку три го-
дини, ќе му се определи на негово барање, ако е тоа 
за него поповолно, наместо преведената инвалидска 
пензија нова инвалидска пензија според одредбите 
на овој договор. 

Член 13 
Адвокати што ќе станат инвалиди на трудот од 

II или III категорија инвалидност, имаат право на 
запослување на работни места од I категорија. 
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Член 14 
Заради определување на надоместокот од чле-

нот 128 на Законот за инвалидското осигурување, 
како плата со постојани додатоци во смисла на тој 
член се зема основицата на осигурувањето од чле-
нот 4 на овој договор во која адвокатот бил распо-
реден во моментот на настапувањето на инвалид-
носта. 

ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 15 

За социјално осигурување на адвокатите се 
плаќаат придонесите предвидени со Законот за 
организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување. 

Како основица за пресметување и плаќање на 
придонесите се зема основицата на осигурувањето 
од членот 4 на овој договор наголемена за 60%. 

Пресметувањето на придонесите за социјално 
осигурување на адвокатите се врши по стопите на 
придонесите што ги определуваат органите опреде-
лени со Законот за организацијата и финансира-
њето на социјалното осигурување. 

Член 16 
Придонеси за социјално осигурување според 

овој договор плаќа секој адвокат за себеси. 
Придонеси за социјално осигурување не се пла-

ќаат за време на спреченост за работа. 

Член 17 
Користењето на правата според овој договор 

е обусловено со уредно плаќање на придонесите за 
социјално осигурување, со тоа што користењето на 
правата не може да започне ако стасаните придо-
неси не се уплатени најдоцна до крајот на наред-
ниот месец по месецот во кој стасале за уплатување. 
Запреното користења на правата се воспоставува од 
денот на подмирувањето на сите стасани а неупла-
тени придонеси. 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
Член 18 

Адвокатот е должен кон пријавата за осигуру-
вање да поднесе докази за времето што според овој 
договор се смета во пензиски стаж. 

Ако адвокатот не постапи според ставот 1 од 
овој член, доказите за пензиски стаж може да ги 
прибави надлежниот орган на социјалното осигуру-
вање или надлежната адвокатска" комора. 

Член 19 
За работите од надлежноста на комуналниот за-

вод за социјално осигурување е надлежен според 
овој договор комуналниот завод^ за социјално оси-
гурување надлежен според седиштето на адвокат-
ската канцеларија, ако за некоја од тие работи со 
овој договор не е определено поинаку. 

Член 20 
Комуналниот завод за социјално осигурување 

односно негов орган овластен за тоа го распоредува 
со решение адвокатот во соодветната основица на 
осигурувањето според членот 4 на овој договор. 

Решението од ставот 1 на овој член, покрај дру-
гото, содржи основица на осигурувањето, основица 
на придонесите, стопи на придонесите и износ на 
придонесите за социјално осигурување. 

Против решението за распоредување адвокатот 
има право на жалба според прописите за постапка-
та за остварување на одделни права од социјалното 
осигурување. 

Член 21 
Одделни права од социјалното осигурување се 

остваруваат по постапката утврдена со одредбите 
на Законот за организацијата и финансирањето на 
социјалното осигурување. 

Постапка за остварување на правата од соци-
јалното осигурување се поведува на барање на ад-
вокатот односно на член на фамилијата на умрен 
адвокат. 

Правото на лична пензија тече од првиот ден 
на наредниот месец по поднесувањето на барањето. 

Член 22 
Надлежниот завод за социјално осигурување и 

доставува на надлежната адвокатска комора заради 
евиденција препис од решението за распоредување 
на адвокатот во основицата на осигурувањето и ре-
шението за пензионирање, како и решението за 
определување фамилијарна пензија ако за умрен 
адвокат не било донесено решение за пензионирање. 

Адвокатските комори и Сојузот на адвокат-
ските комори на Југославија се должни, по потре-
ба, да преземаат целесообразни мерки заради точно 
и благовремено извршување на сите обврски што 
од овој договор произлегуваат за нив и за адво-
катите. 

Адвокатските комори се должни да издаваат 
уверенија (потврди) за времето поминато во врше-
ње на адвокатура и за адвокатскиот приправнички 
стаж. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 23 

Адвокатите што на денот на влегувањето во 
сила на овој договор биле социјално осигурени спо-
ред Договорот за социјално осигурување на адво-
катите од 28 декември 1959 година, ќе ги распоредат 
надлежните заводи за социјално осигурување во 
соодветните основици на осигурувањето од членот 
4 на овој договор. 

Личните, фамилијарните и инвалидските пен-
зии, определени или преведени според Договорот 
за социјално осигурување на адвокатите од 28 де-
кември 1959 година, ќе се преведат со распоредува-
ње на осигурениците во основиците на осигурува-
њето од чл. 4 и 6 став 4 на овој договор и од тие 
основици на осигурувањето ќе се определат нови 
износи на пензиите. 

Пензиите преведени во смисла на ставот 2 од 
овој член припаѓаат од 1 јануари 1964 година. 

Распоредување1^ на адвокатите во смисла на 
ставот 1 од овој член и преведувањето на пензиите 
во смисла на ставот 2 од овој член, ќе се извршат 
по службена должност врз основа на фактите ут-
врдени во поранешното решение за распоредување 
односно за определување и преведување на пен-
зијата. 

Член 24 
На социјалното осигурување на одвокатите ќе 

се применуваат, ако со овој договор не е опреде-
лено поинаку, одредбите од Законот за здравстве-
ното осигурување, Законот за инвалидското осигу-
рување, Законот за пензиското осигурување и За-
конот за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување. 

Член 25 
Поблиски упатства за применување на овој до-

говор донесува, по потреба, Сојузниот завод за со-
цијално осигурување, во спогодба со Сојузот на ад-
вокатските комори на Југославија. 

Член 26 
Со денот на влегувањето во сила на овој дого-

вор престанува да важи Договорот за социјално 
осигурување на адвокатите од 28 декември 1959 
година. 

Член 27 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'. 

Бр. 2794/64 
12 јуни 1964 година 

Белград 
За Сојузот на адвокат 
ските комори на Југо-

славија 
Претседател,^ 

Милован Јовановиќ, е. р 

За Сојузниот завод за 
социјално осигурување 

Директор, 
Милорад Зориќ, е. р. 
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500. 
Врз основа на членот 56 став 1 од Основниот 

закон за заштита на добитокот од заразните боле-
сти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54 и 52/61), 
Сојузната управа за работите на ветеринарството 
објавува 

С П И С О К 
НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ БИОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ 
И ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА 
ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Сојузната управа за работите на ветеринарство-
то од 1 април до 30 јуни 1964 година им издаде 
дозволи за пуштање во промет на следните вете-
ринарни биолошки препарати и лекови, и тоа на: 

1. Ветеринарски завод — Земун, за: 
1) Адсорбат вакцина од шушкавец и парашуш-

кавец, течност во шишенца со по 20, 50, 100 и 255 сс 
содржина, под број 323*5-146/64 од 21 мај 1964 го-
дина. 

Составот на вакцината е: анакултура и анаток-
син (CI. chauvoei и CI. septicum) адсорбирани на 
алуминиум хи диоксид и конзервирани со мертио-
лат; 

2) Сува вакцина од Ауекциевата« болест (М.А.), 
течност во ампули со разредувач по 25 дози, под 
број 323*5-140/64 од 20 мај 1964 година 

Составот на вакцината е: атенуирана М.А. вак-
цина без патогено дејство за свињи; 

3) Sicavet ad us. vet., емулзија во шишенца од 
50 сс содржина, под број 323*5-165/64 од 20 мај 1964 
година. 

Составот на препаратот е: емулгирани силико-
ни (Methylpolysiloxan). ' 

2. Ветеринарски завод — Суботица, за: 
1) Поливалентна вакцина ензоотска пневмо-

нија кај свињите, течност во шишенца со по 50, 
100, 250 и 500 сс содржина, под број 323*5-228/64 од 
20 мај 1964 година. 

Составот на вакцината е: алаум преципитат од 
соевите на микроорганизми што најчесто се наоѓаат 
во патолошки променето ткиво на белите дробови 
кај свињите заболени од ензоотска бактериска 
пневмонија, умртвени со формални и конзервирани 
со 0,5°/о фенол; 

2) Серум против колибацилоза (бел пролив) кај 
телињата течност во шишенца од по 50, 100 и 500 сс 
содржина, под број 323*5-64 од 20 мај 1964 година. 

Составот на препаратот е: хомологен серум со 
висок титер на О и К антитела против серотипови 
Е. coli, конзервиран со 0,5% фенол; 

3) Fosfotonln ad us. vet., течност во ампули од 
5 и 10 сс и во шишенца од 50 сс содржина, под број 
323*5-220/64 од 27 јуни 1964, година. 

Составот на препаратот е: 3% стерилен раствор 
на натриумова сол од диметиламино-метилфенил 
фосфинска киселина; 

4) Претстартер за телиња, прав во жолтикаво-
бел^ боја пакуван во вреќи од хартија од 45 kg 
содржина, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — 1,70 h.j. 
(1,02 kg скробна вредност), сурови протеини 27°/о 
или сварливи протеини 26°/о, сурова маст 0,13 kg, 
калциум 0,01 kg, фосфор 0,008 kg, витамин А 
40.000 i.j., активен олсандомицин 12,5 mg, како и 
креда, манган сулфат, магнезиум карбонат, цинк 
сулфат, бакарен сулфат, кобалт хлорид и калиум 
јодид во траги; 

5) Претстартер за праеиња, прав во бела боја 
пакуван во вреќи од хартија од 50 kg содржина или 
по барање на порачачот во помало пакување под 
број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — 1,08 h.j. 
(околу 0,65 kg скроона вредност), сурови протеини 
0,26 kg, или сварливи протеини околу 0,20 kg, кал-
циум 9 g, достапен фосфор 7 g, витамин А 15.000 i.j., 
витамин Da 3.000 i.j., витамин Е 4,4 i.j., d. 1. калциум 
пантотенат 30 mg, ниацин 60 mg, анеурин 9 mg, ри-
бофлавин 12 mg, витамин В12 30 meg, окситетраци-
клин или хлортетрациклин 30 mg, олеандомицин 
7,5 mg, манган сулфат 150 mg, железо сулфат 
150 mg, кобалт хлорид 2mg, бакар сулфат 20 mg, 
цинк сулфат 150 mg и топанол ОС (антиоксидант) 
150 mg; 

6) Премикс за јунчиња во гоење, витаминско-
антибиотско-микроминерален премикс, прав во жол-
тикава боја пакуван во вреќи од хартија од 35 kg 
содржина, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година: 

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин 
А 1,000.000 i.j., витамин Ds 200.000 i.j., окситетраци-
клин 1 g, манган сулфат 15 g, бакар сулфат 8 g, 
цинк сулфат 8 g, топанол ОЦ 10 g и крмно брашно 
или сопна сачма како носач; 

7) Стартер за телиња, прав во жолтикава Јбоја 
пакуван во вреќи од хартија од 45 kg содржина, 
под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — 1,1 h.j. 
(0,66 kg скробна вредност), сурови протеини 0,19 kg 
или сварливи протеини околу 0,16 kg, калциум 9,5 g, 
фосфор 6 g, јодирана сол (Na CI) 5 g, витамин А 
5.000 i.j., витамин Ds 1.000 i.j., витамин Е 8,8 i.j., 
хлортетрациклин или оскитетрациклин 20 mg, ман-
ган сулфат 150 mg, железо сулфат 150 mg, бакар 
сулфат 20 mg, цинк сулфат 80 mg, кобалт хлорид 
2 mg и топанол (антиоксидант) 100 mg; 

8) Стартер за прасиња, прав во жолтикава боја 
пакуван во вреќи од хартија од 50 kg содржина или 
по барање на порачачот во помало пакување, под 
бДзј 02-1506/1 од 20 мај 1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — 1,25 h. ј. 
(0,75 kg скробна вредност), сурови протеини 0,18 kg 
или сварливи протеини 0,16 kg, калциум 7,5 g, до-
стапен фосфор 6 g, јодиран натриев хлорид 5 g, 
витамин А 15.000 i.j., витамин Оз 3.000 i.j., витамин 
Е 4,4 i.j., d. 1. калциум пантотенат 30 mg, ниацин 
60 mg, анеурин 9 mg, рибофлавин 12 mg, витамин 
В12 30 meg, окситетрациклин или хлортетрациклин 
30 mg, олеандомицин 7,5 mg, манган сулфат 150 mg, 
железо сулфат 150 mg, кобалт хлорид 6 mg, бакар 
сулфат 100 mg, цинк сулфат 100 mg и топанол ОС 
(антиоксидант) 150 mg; 

9) Супер 45, дополнителен смес за гоење свињи, 
прав во костенлива боја пакуван во вреќи од хар-
тија од 50 kg содржина, под број 02-1506/1 од 20 
мај 1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — околу 1,00 
h. ј. или 0,60 kg скробна вредност, сурови протеини 
0,45 kg или сварливи протеини 0,35 kg, калциум 
65 g, достапен фосфор 32 g, јодирана сол 20 g, ви-
тамин А 50.000 i.j., витамин Е)з 10.000 i.j., рибофлавин 
40 mg, ниацин 200 mg, d. 1. калциум пантотенат 
100 mg, витамин В12 100 meg, окситетрациклин 50 
mg, хлортетрациклин 50 mg, цинк сулфат 2 g, ман-
ган сулфат 1,5 g, железо сулфат 1,5 g, бакар сул-
фат 5 g, кобалт хлорид 50 mg и топанол 1 g; 

10) Суперпротеин N, дополнителен смес за ко-
кошки несачки, прав во костенлива боја пакуван 
во вреќи од хартија од 45 kg содржина, под број 
02-1506/1 од 20 мај 1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — околу 1.200 
големи кал орни продуктивна енергија, сурови про-
теини 0,31 kg или сварливи протеини 0,24 kg, кал-
циум 95 g, фосфор 11 g, јодирана сол 10 g, витамин 
А 35.000 i.j.,'витамин Ds 7.000 i.j., витамин Е 30 i.j., 
витамин К 3,5 mg, рибофлавин 14 mg, ниацин 70 mg, 
d. 1. калциум пантотенат 52 mg, витамин В12 35 meg, 
окситетрациклин или хлортетрациклин 35 mg, 
цинк сулфат 175 mg, железо сулфат 70 mg, ман-
ган сулфат .750 mg, бакар сулфат 70 mg, кобалт 
хлорид 3,5 mg и топанол 100 mg; 
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11) Супердротеин РЅ-1, дополнителен смес за 
гоење пилиња и мисирчиња, прав во костенлива 
боја пакуван во вреќи од хартија од 50 kg содржи-
на, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — 1.650 го-
леми калорни продуктивна енергија, сурови прбте-
ини 0,40 kg или сварливи Протеини 0,32 kg, калциум 
23 g, фосфор 12 g, јодирана сол (NaCl) 5 g, витамин 
А 12.500 i.j., витамин Da 2.500 i.j., витамин Е 22 i.j., 
витамин К 2,5 mg, анеурин 7,5 mg, рибофлавин 
10 mg, ниацин 75 mg,^ d. 1. калциум пантотенат 50 
mg, витамин В12 25 meg, метионин 250 mg, хлор-
тетрациклин или окситетрациклин 25 mg, ампрол-
микс или зоален 317 mg, манган сулфат 250 mg, 
бакар сулфат 50 mg, железо сулфат 50 mg, цинк 
сулфат 250 mg, кобалт хлорид 2,5 mg и топанол ОС 
100 mg; 

12) Суперпротеин ЅК, дополнителен смес за 
прасици, прав во костенлива боја пакуван во вреќи 
од хартија од 45 kg содржина, под број 02-1506/1 од 
20 мај 1964' година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — 1,16 h.j. 
(околу 70 kg скробна вредност), сурови. протеини 
0,38 kg или сварливи 'протеини 0,30 kg, калциум 
50 g, достапен фосфор 20 g, јодирана сол 40 g, ви-
тамин А 67.500 i.j., витамин Da 14.400 i.j., витамин 
Е 38 i.j., ниацин 180 mg, d.l. калциум пантотенат 
135 mg, витамин В12 4,5 meg, манган сулфат 1,8 g, 
железо сулфат 1,3 g, цинк сулфат 1,3 g, бакар сул-
фат 360 mg, кобалт хлорид 45 mg и топанол ОС 
900 mg; 

13) Суперпротеин Ѕ-И, дополнителен смес за 
гоење свињи до 60 kg, прав во костенлива боја паку-
ван во вреќи од хартија од 50 kg содржина, под 
број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — околу 
1,00 h.j. (0,60 kg скробна вредност), сурови протеини 
0,43 kg или сварливи протеини 0,36 kg. калциум 
43 g, фосфор 20 g, сол 25 g, витамин А 27.500 i.j.. 
витамин Ds 5.500 i.j., рибофлавин 22 mg, ниацин 
110 mg, d.l. калциум пантотенат 55 ̂ mg, витамин Bit 
55 meg, окситетрациклин 27,5 mg, цинк сулфат 1 g, 
манган сулфат 820 mg, железо сулфат 820 mg, ба-
кар сулфат, 2,7 g, кобалт хлорид 12 mg и топанол 
550 mg; 

14) Суперпротеин S-III, дополнителен смее за 
гоење свињи над 60 kg, прав во костенлива боја 
пакуван во вреќи од хартија од 40 kg содржина, 
под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — околу 
1,00 h.j. (0,60 kg скробна вредност), сурови протеини 
0.40 kg или сварливи протеини 0,30 kg, калциум 
42 g, фосфор 16 g, јодирана сол (Na С1) 35 g, ви-
тамин А 50.000 i.j., витамин D3 10.000 i.j., рибофла-
вин 40 mg, ниации 200 mg, d. 1. калциум пантотенат 
100 mg, витамин В12 100 meg, окситетрациклин 50 mg, 
хлортетрациклин 50 mg, цинк сулфат 2 g, манган 
сулфат 1,5 g, железо сулфат 1,5 g, бакар сулфат 5 g* 
кобалт хлорид 20 mg и топанол 1 g; 

15) Супер-старт, дополнителен смее за рано од-
биени прасиња, прав во костенлива боја пакуван во 
вреќи од хартија од 50 kg содржина, под број 
02-1506/1 од 20 мај 1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — околу 1,06 
h.j. (0,63 kg скробна вредност), сурови протеини 0,33 
kg или сварливи протеини 0,26 kg, калциум 18 g, фос-
фор 12 g, јодирана сол (NaCl) 12,5 g, витамин А 37.500 
1.j., витамин Da 7.500i«., витамин Е 33 i.j., d.l. калциум 
лантотенат 75 mg, ниацин 150 mg, анеурин 22,5 mg, 
рибофлавин 30 mg, витамин В12 75 meg, окситетра-
циклин или хлортетрациклин 75 mg, олеандомицин 
18 mg, манган сулфат 375 mg, железо сулфат 375 mg, 
кобалт хлорид 15 mg, бакар сулфат 200 mg, цинк 
сулфат 750 mg и топанол ОС 375 mg; 

16) Viamin М, витаминско-микроминерален пре-
микс за крави молзници и стелни крави, »рав во 

жолтикава боја пакуван во вреќи од* хартија од 
35 hg содржина или по барање на порачачот во 
помало пакување, под број 02-1506/1 од 20 мај 19Б4 
година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg —. - витамин 
А 1,000.000 i.j., витамин D3 250.000 i.j.} витамин 
Е 440 i.;f., манган сулфат 15 g, бакар сулфат 8 g,. 
цинк сулфат^ 8 g, кобалт хлорид 200 mg, топанол 
ОС 10 g и крмно брашно или сопна сачма како 
носач; 

17) Viamin Р, витаминско-антпбиотско-микро-
минерален премикс за прасиња, прав во жолтикава 
боја пакуван во вреќи од хартија од 35 kg содржи* 
на или по барање на порачачот во помало пакува-
ње, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година. 

Составот на препартот е: во 1 kg — витамин 
А 500.000 i.j., витамин D3 100.000 i.j., витамин Е 
440 i.j., d.l. калциум пантотенат 1 g, ниацин 2 g, 
анеурин Bi ЗОО mg, рибофлавин Ва 400 mg, витамин 
Вi2 1 mg, окситетрациклин (терамицин) 1 gj олеан-
домиции 250 mg, манган сулфат 5 g; железо сулфат 
5 g, кобалт хлррид 200 mg, бакар сулфат 5 g, цинк 
сулфат 5 g, топанол ОС 5 g, и крмно брашно или 
сопна сачма како носач; 

18) Viamin Ѕ-1, витаминско-антибиотско-микро-
минерален премикс за свињи, прав во жолтиќава 
боја пакуван во вреќи од хартија од 35 kg содржи-
на или по барање на порачачот во помало пакува-
ње, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година. , 

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин 
А 500.000 ij., витамин D3 100.000 i.j., рибофлавин Вз 
400 mg, ниацин 2 g, d.l. калциум пантотенат 1 g, 
витамин В12 1 mg, окситетрациклин (терамицин) 
0.5 g или хлортетрациклин (ауреомицин) 0,5 g, цинк 
сулфат 20 g, манган сулфат 15 g, железо сулфат 
15 g, бакар сулфат 8 g, кобалт хлорид 200 mg, топа-
нол ОС 10 g и крмно брашно или сопна сачма како 
носач; 

19) Viamin Ѕ-2, витаминско-микроминерален 
премикс за сопрасни прасици и прасићи доилки. 
прав во жолтикава боја пакуван во вреќи од 35 kg 
содржина или по барање на порачачот во помало 
пакување, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин 
А 750.000 i.j., витамин D3 160.000 i.j., витамин Е 440 
1.j., рибофлавин Вг ЗОО mg, ниацин 2 g, d.l. калциум 
пантотенат 1,5 g, витамин В12 1 mg, манган сулфат 
20 g, железо сулфат 15 g, цинк сулфат 15 g, бакар 
сулфат 4 g, кобалт хлорид 200 mg, тепанол ОС 10 g 
и крмно брашно или сопна сачма како носач; 

20) Viamin Т, витаминско-антибиотско-микро-
минерален премикс за телиња, прав во жолтикава 
боја пакуван во вреќи од хартија од 35 kg содр-
жина или по барање на порачачот во помало паку-
вање, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин 
А 500.000 i.j., витамин D3 100.000 i.j., витамин Е 880 
i.j., окситетрациклин или хлортетрациклин 2 g, ман-
ган сулфат 15 g, железо сулфат 15 g, бакар сулфат 
8 g, цинк сулфат 8 g, кобалт хлорид 200 mg, топа-
нол ОС 10 g и крмно брашно или сопна сачма како 
носач; 

21) Viamin 2-1, витаминско-антибиотско-микро-
минерален премине за пилиња, прав во жолтикава 
боја пакуван во вреќи од 35 kg содржина или по 
барање на порачачот во помало пакување, под број 
02-И. 506/1 од 20 мај i964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин 
А 500.000 i.j., витамин D3 100.000 i.j., витамин Е 880 
i.j., витамин К 100 mg, d.l. калциум пантотенат 2 g, 
ниацин 3 g, анеурин Bi ЗОО mg, рибофлавин Bt 
400 mg, витамин B12 1 mg, окситетрациклин (тера-
миции) 0,5 g или хлортетрациклин (ауреомицин) 
0,5 g, метионин 10 mg, манган сулфат 20 gs бакар 
сулфат 2 g, железо сулфат 2 g, цинк сулфат 10 gy 
кобалт хлорид 100 mg, ампролин или зоамикс 12 g, „ 
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топанол ОС 10 g и крмно брашно или сопна сачма 
како носач; 

22) Viamin 2-2, витаминско-антибиотско-микро-
минерален премикс за кокошки за производство на 
конзумни јајца, прав во жолтикава боја пакуван во 
вреќи од хартија од 35 kg содржина или по барање 
на порачачот во помало пакување, под број 02-1506/1 
од 20 мај 1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин 
А 1,000.000 i.j., витамин D3 200.000 i.j., рибофлавин 
В* 400 mg, ниацин 2 g, d.l. калциум пантотенат 1,5 g, 
витамин Е 880 i.j., витамин К 100 mg, витамин В»2 
1 mg, окситетрациклин (терамицин) 1 g, цинк сул-
фат 5 g, железо сулфат 2 g, манган сулфат 20 g, 
бакар сулфат 2 g, кобалт хлорид 100 mg, топанол 
ОС 10 g и крмно брашно или сопна сачма како 
носач. 

3. Житарско-прехрамбени комбинат „Гуро Са-
лај" — Валпово, за: 

1) Glistogrom ad us. vet., прашок во бела боја во 
поливинилски ќесиња со содржина 100, 200 и 1000 g, 
под број 02-949/1 од 5 јуни 1964 година. 

Составот на препаратот е: 15% piperasini adipas 
и 85% носачи; 

2) Zeljavit ad us. vet., прашок во вреќички со 
содржина 0,25 0,50 и 1,0 kg, под број 323' 5-107/64 од 
5 јуни 1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — Fe 5.400 mg, 
Си 735 mg, Со 1,250 mg, витамин Bis 6,000 meg, вита-
мин Вt 1,600 пантотенска киселина 400 mg, ви-
тамин А 4,000.000 i.j., витамин D3 400.000 i.j., тера-
мицин 2,000 mg, тетрациклин 2,000 mg и бацитрацин 
2,000 mg; 

3) Валпо-премикс за пилиња, сивожолтикав 
прашок во вреќи од хартија или поливинилеки 
вреќи со содржина 10 и 20 kg, под број 02-1454/1 од 
21 април 1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин 
А 1,000.000 i.j., витамин D3 150.000 i.j., витамин 
Е 550 i.j., витамин К» 150 mg, витамин Bi 135 mg, ви-
тамин D2 600 mg, пантотенска киселина 1.500 mg, 
ниацин 2.500 mg, холин 50.000 mg, витамин Bi* 
1.100 meg, пеницилин 1.500 mg, ампролмикс 2.000 mg, 
ВНТ-топанол 25.000 mg, манган 6.000 mg, железо 
2.000 mg, бакар 200 mg, кобалт 20 mg? јод 100 mg, 
магнезиум 10.000 mg, цинк 4.000 mg и Rotmel како 
носач: 

4) Валпо-премикс за кокошки, сивожолтикав 
прашак во вреќи од хартија или поливинилски 
вреќи со содржина 10 и 20 kg, под број 02-1451/1 од 
21 април 1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин 
А 1,000.000 i.j., витамин D3 150.000 i.j., витамин 
Е 1.100 i.j., витамин К» 200 mg, витамин Bi 225 mg, 
рибофлавин В« 600 mg, пантотенска киселина 
1.000 mg, ниацин 2.000 mg, холин 20.000 mg, витамин 
В а 1Ј00 meg, пеницилин 1.500 mg, антиоксидант 
20.000 mg, манган 6.000 mg, јод 100 mg, железо 
2.500 mg, бакар 250 mg, цинк 3.000 mg, кобалт 
40.000 mg и Rotmel Како носач; 

5) Валпо-премикс за прасиња, жолт прашок во 
вреќи од хартија и поливинил ски вреќи со содржи-
на 10 и 20 kg, под број 02-1401/1 од 21 април 1964 
година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин 
А 1,000.000 i.j., витамин Сз 150.000 i.j., рибофлавин 
&00 mg, пантотенска киселина 1.500 mg, Ниацин 4.000 
mg, холин 15.000 mg. витамин В12 5 mg, терами-
цин 2.500 mg, хлортетрациклин 2.500 mg, фуразо-
лидон 8.000 mg, антиоскидант 500 mg, манган 2.000 
mg, железо 4.000 mg, бакар 2.000 mg, кобалт 50 mg, 
цинк 5.000 mg, јод 10 mg и трици како носач; 

6) Валпо-премикс за свињи, светлокостенлив 
прашок во вреќи од1 хартија и поливинилски вреќи 
со содржина 10 и 20 kg, под број 02-1402/1 од 21 
април 1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин 
А 800.000 i.j., витамин D3 150.000 i.j., витамин Е 
220.000 i.j., тиамин 200 'mg, рибофлавин 400 mg, 
пантотенска киселина 1.500 mg, ниацин 1.500 mg, 
холин 25.000 mg, витамин В« 2 mg, терамицин 
750 mg, хлортетрациќлин 750 mg, антиоксидант 
250 mg, бакар 1.875 mg, железо 4.562 mg, кобалт 
27 mg, манган 3.125 mg, јод 37 mg, цинк 12.500 mg, 
магнезиум 3.125 mg и трици како носач; 

7) Валпо-премикс за телиња, жолтикав пра-
шок во вреќи од хартија и поливинил ски вреќи со 
содржина 10 и 20 kg, под број 02-1452/1 од 21 април 
1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин 
А 1,000.000 i.j. витамин Вѕ 160.000 i.j., витамин 
Е 440 i.j., рибофлавин В* 200 mg, пантотенска кисе-
лина 500 mg, ниацин 1.000 mg, холин 12.500 mg, ви-
тамин Bie 1.500 meg, терамицин 6.000 mg, сулфур 
100.000 mg, бакар 500 mg, манган 1.000 mg, железо 
3.200 mg, магнезиум 12.600 mg, кобалт 240 mg и 
Rotmel како носач; 

8) Валпо-премикс за говеда, прашок во сиво-
костенлива боја во вреќи од хартија и поливинил-
ски вреќи со содржина 10 и 20 kg, под број 02-1453/1 
од 22 април 1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин 
А 1,500.000 i.j., витамин D3 150.000 i.j., железо 
30.000 mg, бакар 9,375 mg, манган 5.000 mg, кобалт 
1.140 mg, јод 200 mg, цинк 2.000 mg и Rotmel како 
носач. 

4. Фармацеутско-кемични комбинат Словеније 
„Фармис", погон „Лек", Љубљана — Менгеш, за: 

Lekosept ad us. vet., прашок во пластични кеси-
ња со содржина 1,0 g и таблети од 0,50 g, во шишен-
ца со по 20 и 250 таблети, под број 321* 4-315/64 од 
2 јуни 1964 година. 

Составот на препаратот е: 0,625 g jod chloroxy-
chinolin, 0,313 g скроб и 0,062 g саламин, 

5.Фармацеутско-кемични комбинат Словеније 
„Фармис", погон „Крка" — Ново Место, за: 

1) Sugalin ad us. vet., жолтикавокостенлива 
течност во стаклени шишенца од 250 сс и во лимени 
канти од 5 и 10 литра содржина, под број 323' 
5-171/64 од 10 јуни 1964 година. 

Составот на препаратот е: 15% гама изомери на 
хексахлорциклохексан (99% Lindan), 4% емулга-
тор и 81% бензин; 

2) Zoocin ad us. vet., прашок во пластични 
обвивки со содржина 1 и 5 kg и во обвивки од на-
трон-хартија со содржина 50 kg, под број 321* 4-314/1 
од 29 јуни 1964 година. 

Составот на препаратот е: 2% хлортетрациклин 
во неутрален носач што не е топлив во вода; 

3) Zoocin 6 ad us. vet., прашок во пластични 
обвивки со содржина 1 и 5 kg и во обвивки од 
натрон-хартија со содржина 50 kg, под број 321? 
4-214/1 од 29 јуни 1964 година. 

Составот на препаратот е: 6°/о хлортетрациклин 
во неутрален носач што не е топлив во вода; 

4) Zoocin 25 ad us. vet., прашок во пластични 
обвивки со содржина 1 и 5 kg ^ во обвивки од на-
трон-хартија со содржина 50 kg, под број 321* 4-314/1 
од 29 јуни 1964 година. 

Составот на препаратот е: 25% хлортетрациклин 
во неутрален носач што не е топлив во вода; 

5) Zoocin 2 В12 ad us. v.et., прашок во пластични 
обвивки со содржина 1 и 5 kg и во обвивки од на-
трон-хартија со содржина 50 kg, под број 321* 4-314/1 
од 29 јуни 1964 година. 
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Составот на препаратот е: 2% хлортетрациклин 
во неутрален носач што не е топлив во вода, со до-
даток на витамин Ви; 

6) Zoocin 6 Bit a-d us. vet., прашок во пластич-
ни обвивки со содржина 1 и 5 kg и во обвивки од 
натрон-хартија со содржина 50 kg, под број 321' 
4-314/1 од 29 јуни 1964 година. 

Составот на препаратот е: 6% хлортетрациклин 
во неутрален носач што не е топлив во вода, со до-
даток на витамин В12; , 

7) Zoocin 25 В12 ad us. vet., прашок во пластич-
ни обвивки со содржина 1 и 5kg, во обвивки од 
натрон-хартија со содржина 50 kg, под број 321 • 
4-314/1 од 29 јуни 1964 година. 

Составот на препаратот е: 25% хлортетрацик-" 
лин во неутрален носач што не е топлив во вода, 
со додаток на витамин В«. 

6. Завод за здравствену заштиту Социјалистич-
ке Републике Србије — Белград, за: 

1) Ferri 75 ad us. vet., течност во шишенца со 
содржина 50 сс, под број 323* 5-57/64 од 17 април 
1964 година. 

Составот на препаратот е: воден раствор на ко-
лаидално железо стабилизира^ со јаглен хидрат 
што содржи 75 mg Fe на 1 ml, со додаток 0,5% 
фенол; ^ 

2) Ferri 100 ad us. vet., течност во шишенца со 
содржина 50 сс, под број 323*5-56/64 од 17 април 1964 
година. 

Составот на препаратот е: воден раствор на ко-
лаидално железо стабилизира^ со јаглен хидрат 
што содржи 100 mg Fe на 1 ml, со додаток 0,5% 
фенол. 

7. Индустријско-пољопривредни комбинат „Сер-
во Михаљ" — Зрењанин, за: 

Myofer-100 ad us. vet., течност во шишенца со 
содржина 20, 50 и 100 се, под број 323* 5-204/64 од 
3 јуни 1964 година. 

Составот на препаратот е: во 1 сс — железо 100 
mg, декстран 200 mg, натриум хлорид 15 mg, фенол 
5 mg и бидестилирана вода 1сс. 

8. Фирмата „Farmitalia", Милано — Италија, 
за: 

Suidestran ad us. vet., течност во шишенца со 
содржина 10 се, под број 323* 5-64/64 од 17 април 
1964 година. 

Застапник: претпријатието „Југокомерц", Сара-
ево. 

Составот на препаратот е: во 10 сс стерилен ра-
створ — хидрогенизиран ferro-dextran во количина 
еквивалентна на 1,0 g елементарно железо, витамин 
В12 7,5 mg и бидестилирана вода qu. ѕ. ad 10 сс. 

9. Фирмата „Cyanamid of Great Britain ltd.", 
Лондон Англија, за: 

Aureomycin Gentiana Violet Spray and us. vet., 
течност во пластични шишенца со содржина 141 g, 
под број 323 * 5-152/64 од 26 мај 1964 година. 

Застапник: претпријатието „Jugoslavia Commer-
ce", Белград. 

Составот на препаратот е: во пластично шишен-
це од 141 g — ауреомицин хлортетрациклин хидро-
хлорид 2% (2.840 mg) и гентианвиолет 0,5% (710 mg). 

10. Фирмата „Lederle — Оддел „Cyanamid 
G.M.B.H.", Miinchen — Pasing — Сојузна Република 
Германија, за: 

Aureomycin суспензија 2,5% ad us. vet., сте-
рилна маслена суспензија во шишенца со содржина 
60 сс, под број 323* 5-151/64 од 26 мај 1964 годинз. 

Застапник: претпријатието „Jugoslavia Commer-
ce", Белград. 

Составот на препаратот е: во 1 сс стерилна ма-
слена суспензија на aureomycin 25 mg и токоферол 
концентрат (витамин Е) 0,15%. 

11. Фирмата „Merck Sharp 1 Dohme", New York 
— U.S.А., за: 

Thiabendazole ad us. vet., препарат во форма 
на прашок пакуван во поливинилски ќеси-
ња со содржина 20, 100, 250, 500 и 1000 g и во форма 
на болус од 4 g односно 2 g активна супстанција 
пакувани во картонски кутии со по 50 болуси, под 
број 323* 5-151/64 од 20 мај 1964 година. 

Застапник: претпријатието „Jugoslavia Commer-
ce", Белград. 

Составот на препаратот е: 2 — (4 thiazoly) — 
benzimidazol што содржи во прав 75% активна суп-
станција а во бол уси — 50% активна супстанција. 

Бр. 323 * 5-114/64 
16 јули 1964 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за работите 
на ветеринарството, 

др Сава Михајловић, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Основниот закон за 
финансирање на општествено-политичките заедни-
ци, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 
се потпаднале грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Во членот 32 став 2 во точката 2 под г) на крајот 
треба да стојат зборовите: „и на хибридна лоза". 

Во членот 47 став 2 наместо зборот: „буџетите" 
треба да стои зборот: „буџетот". 

Во членот 124 став 2 третиот и четвртиот ред 
наместо зборот: „издатоци" треба да стои зборот: 
„задачи". 

Од Законодавео-правната комисија на Сојуз-
ната скупштина, 29 јули 1964 година, АС бр. 141, 
Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за мини-
малните откупни цени нѕа определени мас л одај ки, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 30/64, се 
потпаднале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ 

ЦЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ МАСЛОДАЈКИ 

Во точката 2 став 2 наместо процентот: „30%" 
треба да стои процентот: „38%". 

Во точката 2 став 3 наместо процентот: „13%" 
треба да стои процентот: „11%". 

Од Сојузниот секретаријат- за општи стопански 
работи, Белград, 30 јули 1964 година. 
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УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКАТА НА 
СОЕДИНЕТИТЕ ДРЖАВИ НА БРАЗИЛ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
ШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАВИТНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
РЕПУБЛИКАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ ДРЖАВИ НА 

БРАЗИЛ 

I 
Се отповикува 
Маријан Баришиќ од должноста, на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Републиката 
на Соединетите Држави на Бразил? 

II 
Се назначува 
Ранко Зец, досегашен помошник државен се-

кретар за надворешни работи, за извонреден и опел-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Републиката на 
Соединетите Држави на Бразил. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ, 

IV 
Овој указ в л е г у в а во сила веднаш, 

У. бр. 4 
Ш јули 1964 година 

Белград 

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

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
ПА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичко Републике 
Србије" во бројот 29 од 17 јули 1964 година објавува: 

Наредба за определување занаетчиски дуќани 
што не се должни да имаат деловна просторија; 

Наредба за определување занаетчиски дејности 
што можат да се вршат како занаетчиски услуги од 
место до место; 

Наредба за Определување на органите и орга-
низациите па кол задолжително нм се до стан уп мс.' г 
податоци за подадените одобренија зј- вршена за-
наетчиски деј поет! I; 

Н?.редоа иа определување иа стопанските деј-
ност;! што Се сметаат како занаетчиски дејности; 

Упатство за водење регистар на издадените одо* 
бренија за вршење занаетчиски дејности. 

# Во бројот 30 од 18 јули 1964 година објавува: 
Препорака за месните заедници; 
Уредба за условите и начинот на употреба на 

патнички автомобили во републичките државни 
органи; 

Решение за измени и дополненија на Решението 
за определување на дивечот на заштитен и пеза« 
штитен; 

Правилник за измени и дополненија на Правил-
никот за организацијата и работата на Државниот 
архив на НР Србија. 

Во бројот 31 од 25 јули 1964 година објавува: 
Закон за условите за почеток на работата и 

укинувањето на определени училишта'* 
Препорака за мерките за унапредување на за-

штитата на здравјето на работниците во СР Србија; 
Препорака за мерките за унапредување на ра-

ботата на сузбивање на воспитната запуштеност на 
децата и младината и на малолетничката деликвен-
ција во СР Србија; 

Уредба за условите за изградба на определени 
објекти во шуми; 

Наредба за определување кучиња и мачки што 
се сметаат за скитници; 

Наредба за определување височината на награ-
дата за уништување лисици која ќе се исплатува 
од републичките средства и за условите за стекну-
вање право на оваа награда; 

Наредба за определување височината на награ-
дата за уништени кучиња и мачки скитници која 
ќе се исплатува од републичките средства и за 
условите за стекнување право на оваа награда; 

Решение за назначување помошник началник 
на Управата за персонални работи на РИС во по-
ложај на потсекретар; 

Исправка на Правилникот за измена на Пра-
вилникот за организацијата и работата на Секре-
таријатот за земјоделство и шумарство на Извр-
шниот совет на Народното собрание на НР Србија. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјали-
стичка Република Хрватска во бројот 26 од 2 јули 
1964 година објавуваат: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
сместување на деца во други фамилии; 

Препорака за мерките за сузбивање на туберку-
лозата во СР Хрватска; 

Четврта објава за ставање под заштита на за-
штитените објекти на природата. 

Во бројот 27 од 9 јули 1964 година објавуваат: 
Закон за извршување на воспитните мерки; 
Наредба за дополнение на Наредбата за опреде-

лување на установите на територијата на СР 
Хрватска во кои може да се врши испитување на 
прехранбени продукти; 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
на Законот за мерките за остварување на односите 
утврдени со Општествениот план на развојот на СР 
Хрватска за 1964 година. 

Во бројот 28 од 16 јули 1964 година објавуваат: 
Закоп за користење на патнички автомобили во 

општествена сопственост и за начинот на "распола-
гање со општествени средства за користења на 
патшгчки аетомобили; 
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Закон за завршната сметка за извршувањето на 
буџетот на СР Хрватска (Републичкиот буџет) за 
1963 година; 

Упатство за измени и дополненија на Упатство-
то за постапката за контрола на цените во прометот 
ва мало. 

Во бројот 29 од 23 јули 1964 година објавуваат: 
Закон за стручните називи; 
Закоџ за измени и дополненија на Законот за 

буџетот на СР Хрватска (Републичкиот буџет) за 
1964 година; 

Закон за измени на Законот за распределба на 
приходите од заедничките извори на приходи: 

Одлука за давање согласност на завршната 
сметка на Републичкиот општествен фонд за школ-
ство з»а 1963 година; 

Одлука за давање согласност на Финансискиот 
план на Републичкиот општествен фонд за школ-
ство за*1964 година; 

Одлука за изборот на нов член на Одборот за 
општествено лланирање на Извршниот совет на 
Саборот; 

Решение за разрешување на помошник секретар 
на Извршниот совет на Саборот. 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадим лист Социјалистичко Републике Сло-
веније" во бројот 16 од 2 мај 1964 година објавува: 

Упатство за начинот на остварување на регре-
сот од членот 1 од Законот за возачките олеснеше ја 
за кои се дава регрес од републичкиот буџет. 

Во бројот 17 од 4 јуни 1964 година објавува: 
Закон за додатокот на запослените учесници на 

Народноослободителната војна; 
Закон за таксите на орудија ва производство и 

предмети во државна сопственост; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

начинот на стопанисување и располагање со заед-
ничките резерви на стопанските организации; 

Закон за Комисијата на СР Словенија за фи-
зичка култура; 

Заклучок за избор и разрешување на судии на 
окружните судови; 

Заклучок за избор на претседател на Окружниот 
стопански суд во Марибор; 

Заклучок за избор на судии на окружните сто-
пански судови и за разрешување на судија на 
окружен суд; 

Заклучок за разрешување судија на окру-
жен суд; 

Решение за именување два члена на Советот на 
v Институтот за електроника и автоматика; 

Наредба за определување установи кои можат 
да испитуваат прехранбени продукти и предмети 
за општа употреба. 

Во бројот 18 од 19 јуни 1964 година објавува: 
Закон за Педагошката академија во Љубљана; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

Буџетот на СР Словенија (Републичкиот буџет) за 
1964 година; 

Закон за Завршната сметка за извршувањето 
на Буџетот на СР Словенија (Републичкиот буџет) 
за 1963 година; 

Одлука за согласност на финансискиот план на 
Фондот на СР Словенија за школство; 

Одлука за согласност на завршната сметка на 
Фондот на СР Словенија за школство за 1963 година; 

Наредба за проверувње на стручната оспособе-
ност за вршење на занает. 

Во бројот 19 од 25 јуни 1964 година објавува: 
Одлука за премиите за кравјо млеко во 1964 

година; 
Одлука за определување на аконтацијата за да-

нокот на доход и општинскиот локален данок од 
земјоделството за третото тримесечје на 1964 година: 

Одлука за укинување на Комисијата на Извр-
шниот совет за вршење координација на подготов-
ките за новиот службенички систем; 

Решение за именување помошник секретар во 
Републичкиот секретари јат за социјална заштита; 

Решение за именување помошник секретар во 
Републичкиот секретаријат за трговија; 

Решение за именување главен инспектор во Ре-
публичкиот шумарски инспекторат; 

Решение за разрешување и именување два 
члена на управниот одбор на Фондот на СР Слове-
нија за унапредување на производството и прика-
жувањето на филмови; 

Решение за именување два члена на советот на 
Научната установа на Институтот за национални 
прашања во Љубљана; 

Решение за именување два члена на советот на 
Хемискиот институт „Борис Кидрич" во Љубљана; 

Решение за именување член на советот на Во-
доградежната лабораторија во Љубљана; 

Решение за именување член на научниот совет 
на Земјоделскиот институт на Словенија; 

Решение за именување чланови на советот на 
Заводот на СР Словенија за резерви; 

Решение за именување два члена на работнич-
киот совет на Заводот за водостопанство на СР Сло-
венија ; 

Упатство за измена и дополнение на Упатство-
то за условите за верификација и за верификаци-
јата на гимназијата. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Во бројот 22 од 8 јуни 1964 родина објавува: 
Закон за помилување; 
Закон за основање Фонд за награди „11 октом-

ври"; 
Закон за дополнување на Законот за насочу-

; вање и употреба на средствата на Републиката; 
Одлука за давање согласност на завршната 

сметка на Републичкиот општествен фонд за школ-
ство за 1963 година; 

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

Одлука за разрешување и избирање членови на 
советот на Адвокатската комора во Скопје; 

Одлука за разрешување и избор на членови на 
Управниот одбор на Републичкиот општествен фонд 
за школство; 

Одлука за начинов и условите под кои ќе се ко-
ристат ^распределените средства на Републичкиот 
инвестиционен фонд; 

Одлука за изменување и дополнување "на Одлу-
ката за стопи те и износите на придонесот за соци-
јално осигурување на одделни категории лица во« 
работен однос осигурени според, прописите за соци-
јално осигурување; 

Одлука за пресметување и плаќање на придонес 
за здравствено осигурување на уживателите на пен-
зии и инвалиднини за 1964 година; 

Одлука за височината на паушалниот придонес 
за додаток на деца да уживателите на пензии за 
1964 година; 
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Одлука за височината на посечен придонес 
за здравствено осигуруваше на членовите на поте-
сната фамилија на југословенските државјани што 
стапиле во работен однос во странство по основот 
на меѓународен договор или по одобрение од над-
лежниот орган, а не се осигурени според Законот 
за здртавственото осигуруваше; 

Одлука за делот од придонесите на фондот на 
инвалидското осигурување кој им се признава на 
комуналните заедници на име надоместок на фон-
довите на здравственото осигурување за трошоците 
на професионалната рехабилитација и заложува-
њето на инвалидите на трудот за 1964 година; 

Одлука за формирање резерви на фондот на 
инвалидското осигурување и резерви на фондот на 
пензиското осигурување; 

Одлука за спроведување на задолжително здра-
вствено реосигурување за 1964 година; 

Тарифа на премиите за задолжително здрав' 
ствено реосигурување за 1964 година; 

Тарифа за височината на надоместокот на кому-
налните заводи за решавање на правата од инва-
лидско и пензиско осигурување' и додаток на деца 
во 1964 година; 

Одлука за спроведување на задолжително 
здравствено реосигурување на земјоделците; 

Тарифа на премијата за задолжително здрав-
ствено реосигурување на земјоделците за 1964 
година 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичко Републике 
Црне Горе" во бројот 17 од 12 јуни 1964 година об-
јавува: 

Одлука за определување премија за кравјо 
млеко во 1964 година; 

Одлука за финансирање на Секцијата за уре-
дување на пороите во Котор и на Бирото за уреду-
вање на шумите во Титоград; 

Решение за именување Управен одбор на Ре-
публичкиот фонд за научна работа; 

Решение за именување Управен одбор на Ре-
публичкиот фонд на водите; 

Решение за именување членовите на Управ-
ниот одбор на Секцијата за уредување' на пороите 
во Котор што ги именува Извршниот совет; 

Решение за именување прв совет на Општиот 
музеј во Цетиње; 

Решение за именување Управен одбор на Ре-
публичкиот фонд за социјални установи; 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за полагање на завршниот испит во гим-
назијата; 

Одлука за усвојување на финансискиот план 
на фондовите на инвалидското и пензиското осигу-
рување и на додатокот на деца за 1964 година; 

Одлука за плаќање придонес за социјално оси-
гурување за одделни категории осигуреници 

Во бројот 18 од 22 јуни 1964 година објавува: 
Закон за измена на Уставниот закон за спро-

в е д у в а њ е на Уставот на СР Црна Гора; 
Закон за пренесување работите од надлежност 

на испоставите на Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи врз општинските органи на уп-
равата надлежни за внатрешни работи; 

Закон за помилување; 
Закон за уредување и користење на градско 

земјиште; 
Закон за дополнение на Законот за уплатување 

на придонесот за станбена изградба; 
Одлука за највисоката граница до која собра-

нијата на комуналните заедници за социјално оси-
гурување на земјоделците можат да го определат 

личниот придонес и стопата на придонесот од зем-
јоделски приходи за основно здравствено осигуру-
вање на земјоделците; , 

Препорака за мерките за унапредување и без-
бедност на сообраќајот на јавните патишта; 

Решение за свикување во прво заседание на 
Собранието на Републичката заедница за социјално 
осигурување на земјоделците; 

Наредба за определување на здравствените ус-
танови за вршење лекарски прегледи и за издава-
ње на уверенија за здравствена способност за ра-
бота на местата изложени на јонизирачки зрачења; 

Решение за определување местата во кои при-
ватни угостителски дуќани не можат да се осно-
ваат. 

С О Д Р Ж И Н А : 
486. Одлука за дополненија на Одлуката за 

определување на највисоките продажни 
цени за нафтени деривати — — — — 677 

/487. ^Упатство за критериумите за поблиско 
определување на времето што според чл. 
29 до 32 од Законот за пензиското оси-
гурување се засметува во пензискиот 
стаж — — — — — — — — — 677 

488. Правилник, за Техничките прописи за 
електрични постројки на надземни места 
загрозени од експлозивни смесови — — 681 

489. Правилник за стручната спрема на ин-
спекторите на трудот што вршат надзор 
во рударството — — — — — — — 681 

490. Упатство за поблиско определување на 
дејностите за кои работните организа-
ции не плаќаат придонес од доходот 
според Законот за ослободување од пла-
ќање на придонесот од доходот оства-
рен со вршење определени дејности — 682 

491. Решение за југословенските стандарди 
од областа на испитувањето на јаглен 
и кокс — — — — — — — — — 683 

492. Решение за југословенските стандарди 
за хартија — — — — — — — — 683 

493. Решение за југословенските стандарди 
за лековити растенија — — — — — 683 

494. Решение за југословенскиот стандард за 
стаклени шишиња — — — — — — 683 

495. Решение за југословенските стандарди 
од областа на производството на анор-
гански киселини, хипохлорити и перо-
ксиди — — — — — — — — — 684 

496. Решение за југословенските стандарди, 
за овошје и зеленчук за индустриска 
преработка — — — — — — — 684 

497. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на зградарството — — — — 684 

498. Решение за измени и дополненија на 
Тарифата на доплатоците за произво-
дите на црната' металургија — — —. 684 

499. Договор за социјално осигурување на 
адвокатите — — — — — — — 687 

500. Список на ветеринарните биолошки пре-
парати и џекови за кои е издадена доз-
вола за пуштање во промет на терито-
ријата на Југославија — — — — 690 
Исправка на Основниот закон за финан-
сирање на општествено-политичките за-
едници — — — — — — — — 693 
Исправка на Наредбата за минималните 
откупни цени на определени маслодајки 694 
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