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Милентие Поповиќ, е. р. 
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на Сојузната скупштина, 
др Марјан Брецељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за пензиското осигурување 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 
18/67, 31/67 и 54/67) членот 40 се менува и гласи: 

„(1} Стажот на осигурување им се смета со наго-
лемено траење на осигурениците кои на територијата 
на Југославија поминале на работни места: 

1) на кои вршењето на работите на работното 
место е особено тешко и штетно за здравјето — 
вкупно најмалку 5 години, или вкупно најмалку 3 
години ако вршејќи ги работите на такви работни 
моста станале инвалиди на трудот или според про-
писите за инвалидското осигурување се упатени на 
друга работа заради спречување инвалидност; 

2) на кои осигурениците поради природата и те-
жината на работата, по определените години на жи-
вот не можат со успех да ја вршат определената 
професргонална дејност — вкупно најмалку 10 го-
дини. 

(2) Како време поминато на работни места на те-
риторијата на Југославија, во смисла на ставот 1 од 
овој член, ќе се смета и времето кое што на осигу-
рениците — југословенски државјани им се смета во 
стаж на осигурување според одредбите на членот 136 
од овој закон. 

(3) Времето поминато во вршењето работи на 
работните места од ставот 1 на овој член се смета 
во стаж на осигурување со наголемување до нај-
многу 50%, зависно од тежината и штетноста на вр* 

шењето на работите на одделни работни места од-
носно од природата на работата. 

(4) Со Законот за утврдување работните места 
на хои стажот на осигурување се смета со наго-
лемено траење („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/68) 
— (во натамошниот текст: Законот за утврдување 
работните места) се утврдуваат работните места на 
кои стажот на осигурување се смета со наголемено 
траење во смисла на ставот 1 од овој член, како и 
колкав стаж на осигурување се признава за секои 
12 месеци ефективно поминати на одделни работни 
места во смисла на ставот 3 од овој член." 

Член 2 
По членот 40 се додава нов член 40а, кој гласи: 
„(1) Стажот на осигурување им се смета со на-

големено траење и на осигурениците кои како по-
тешки инвалиди или слепи поминале во работен од-
нос вкупно најмалку 5 години, работејќи со полно 
работно време односно со работно време кое според 
прописите за работните односи е изедначено со пол-
ното работно време. На овие лица секои 12 месеци 
таква работа им се сметаат како 15 месеци стаж на 
осигурување. 

(2) Како потешки инвалиди во смисла на ставот 
1 од овој член се сметаат: 

1) осигуреник — инвалид на трудот со телесно 
оштетување од I до IV степен според прописите за 
инвалидското осигурување; 

2) осигуреник — воен инвалид од војните и оси-
гуреник — мирновремен воен инвалид од I до IV 
група." 

Член 3 
•Чл. 41 до 44 се менуваат и гласат: 

„Член 41 
(1) Како работни места на кои стажот на осигу-

рување се смета со наголемено траење затоа што 
работата на вршењето на работите на работното ме-
сто е особено тешка и штетна за здравјето, можат да 
се утврдуваат само работните места на кои се стек-
нуваат следниве услови: 

1) во врска со вршењето на работите на работно-
то место да постои позначително дејствување на 
штетни влијанија врз здравствената состојба и ра-
ботната способност на работниците, кое не може да 
се исклучи со примена на пропишаните мерки за 
заштита при работата и на други мерки подобни за 
отстранување на штетни влијанија. Ќе се смета дека 
дејствувањето на штетните влијанија врз здравстве-
ната состојба и работната способност на работниците 
не може да се исклучи ако штетните влијанија по-
стојат и покрај тоа што на односните работни места 
се применети сите општи и посебни заштитни мерки 
утврдени со прописите за работните односи и заш-
титата при работата, како и други мерки кои можат 
да влијаат врз отстранувањето или намалувањето на 
штетните влијанија (повремена замена на работни-
ците по определено време поминато во вршење ра-
боти на такви работни места, зајакнување на исхра-
ната во текот на работниот ден, организирање рекре-
ација за време на одморот во текот на работата и 
за време на дневниот, неделниот и годишниот одмор, 
обезбедување подолг годишен одмор и скратување 
на работното време под полното работно време И 
друго); 
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2) работите на работното место под тешки и за 
здравјето штетни услови да се вршат непосредно 
покрај изворот на штетни влијанија, во непрекинат 
тек на процесот на работа на односното работно 
место; 

3) работите на работното место под околностите 
од тон. 1 и 2 на овој став да ги врши ист работник 
во текот на полното работао време определено за 
односната работа, земајќи го како полно работао 
време и работното време пократко од 42 часа недел-
но, определено за одделни работни места поради по-
себните услови на работа, согласно прописите за ра-
ботните односи (особено тешка и напорна работа, 
работа под зголемен атмосферски притисок, работа 
во вода или влага, работа изложена на јонизирачки 
зрачења, работа во атмосфера загадена со отровни 
гасови, отровен прав и слично, работа со нагризу-
вачки материјали, работа на летачкиот персонал 
и др.). 

(2) Како работни места на кои стажот на осигу-
рување се смета со наголемено траење затоа што 
векот на вршењето на професионалната дејност е 
ограничен со наполнувањето определени години на 
живот можат да се утврдат само работните места во 
областа на уметничката дејност, и тоа само во за-
нимањата во кои поради природата и тежината на 
работата физиолошките функции на организмот о-
паѓаат во таа мера што тоа на работникот да му 
оневозможува натамошно вршење на истата профе-
сионална дејност. 

(3) Сето време поминато во вршење работи на 
работните места утврдени со Законот за утврдување 
работните места се смета, под условите од членот 
40 став 1 на овој закон, како стаж на осигурување 
со наголемено траење, без оглед на должината на 
одделен период на таква работа. 

Член 42 
(1) На осигурениците кои вршеле работи на ра-

ботните места на кои стажот на осигурување се сме-
та со наголемено траење, утврдено со Законот за 
утврдување работните места или со овој закон, ста-
росните граници пропишани за здобивање со ста-
росна пензија (чл. 24 и 25 став 1) се намалуваат сраз-
мерно со степенот на наголемување стажот на оси-
гурување на односните работни места, и тоа: 

1) по една година за секои 6 години поминати 
во вршење работи на работните места на кои ефек-
тивно поминати 12 месеци се сметаат во стажот на 
осигурување како 14 месеци; 

2) по една година за секои 5 години поминати во 
вршење работи на работните места на кои ефектив-
но поминати 12 месеци се сметаат во стажот на оси-
гурување каке 15 месеци; 

3) по една година за секои 4 години поминати во 
вршење работи на работните места на кои ефектив-
но поминати 12 месеци се сметаат во стажот на оси-
гурување како 16 месеци; 

4) по една година за секои 3 години поминати во 
вршење работа на работните места на кои ефектив-
но поминати 12 месеци се сметаат во стажот на оси-
гурување како 18 месеци. 

(2) На инвалидите и слепите на кои времето по-
минато во работен однос им се смета во стажот на 
осигурување со наголемено траење (член 40а), ста-
росните граници пропишани за здобивање со старос-
на пензија им се намалуваат по една година за секои 
5 гоцини ефективно поминати во работен однос со 
пс пио рабо!ро време односно со работно време кое 
според прописите за работните односи е изедначено 
со полнето работно Бреме. 

(3̂  Намалување на старосната граница според 
одредбите од овој член се врши за осигурениците 
коп во вршењето работи на работните места на кои 
односно под околности под кои стажот на осигуру-
вале се смета со Поголемоно траење, поминале нај-
малку онолку години колку со одредбите на членот 
40 став 1 односно членот 40а став 1 од овој закон 
е пропишано како услов за сметање на стажот со 
наголемено траење. 

Член 43 
Во стажот на осигурување со наголемено траење 

се смета, ако со овој закон за одделни случаи не е 
определено поинаку: 

1) сето време ефективно поминато по 15 мај 1945 
година во вршење* работи на работните места утвр-
дени со овој закон или со Законот за утврдување 
работните места; 

2) сето време кое осигурениците — потешки ин-
валиди и осигурениците — слепи го поминале во 
работен однос под условите од членот 40а став 1 на 
овој закон. 

Член 44 
(1) Траењето на времето поминато во вршење 

работи на работните места на кои стажот на осигуру-
вање се смета со наголемено траење (чл. 40 и 41), 
може да се утврдува само во согласност со подато-
ците од евиденцијата што работните организации ја 
водат за тие работни места и за работниците кои 
работат на нив, односно врз основа на матичната 
евиденција за осигурениците (чл, 171 до 174). Ова 
важи соодветно и за времето кое според одредбата 
на членот 249а став 6 од овој закон ќе се евиден-
тира за осигурениците — потешки инвалиди и оси-
гурениците — слепи. 

(2) Ако работната организација во која осигу-
реникот вршел работи на работните места од ставот 
1 на овој член престанала да постои, времето што се 
признава како поминато на такви работни места се 
утврдува во постапката за утврдување на пензис-
киот стаж според одредбите на главата X од овој 
закон, и тоа по исклучок од членот 184 став 1 на 
овој закон најдоцна до 31 декември 1968 година. 
На истиот начин се утврдува поранешното време 
кое на работните места од ставот 1 на овој член го 
поминале работниците за кои, поради непостоење 
на евиденција, не може да се утврдува фактичната 
состојба во смисла на членот 249а став 5 од овој 
закон. 

(3) Периодите на работата утврдени во смисла на 
членот 43 од овој закон и ст. 1 и 2 од овој член се 
регистрираат во матичната евиденција, според про-
писите за водење на таа евиденција предвидени во 
членот 174 на овој закон." 

Член 4 
Во членот 47 став 1 на крајот на точката 4 точ-

ката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додава нова точка 5, која гласи: 

„5) во граничната служба од 15 мај 1945 година 
до почетокот на применувањето на овој закон, на 
должности што ќе ги определи државниот секретар 
за народна одбрана — согласно со прописите што 
важеа до почетокот на применувањето на овој за-
кон." 

По ставот 1 се додаваат пет нови ставови, кои 
гласат: 

„(2) На воените осигуреници секои 12 месеци е-
фективно поминати на определени работи им се сме-
таат како 16 месеци стаж на осигурување, и тоа: 

1) во вршење работи на работното место член на 
специјална опитна посада за испитување на воору-
жувањето во фазата на освојување производството 
од завршните опити и испитувања, ако на опити и 
испитувања поминат просечно најмалку една поло-
вина од вкупното годишно работно време; 

2) во вршење работи на радиолошката, биолош-
ката и хемиската заштита во лабораториски и поли-
ц и с к и услови, на работни места што ќе ги утврди 
државниот секретар за народна одбрана. 

(3) На воените осигуреници како 15 месеци стаж 
на осигурување им се сметаат секои 12 месеци ефек-
тивно поминати во вршење работи на работни места 
при радарски уреди на кои се изложени на радарски 
зрачења, и тоа на осигурениците кои вршат поправ-
ка, посложени дотерувања и испитувања, или рабо-
тат како инструктори — наставници за поправка на 
радарски уреди, ако на тие работи поминат просечна 
најмалку три четвртини од вкупното годишно работ-
но време. 
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(4) На воените осигуреници кои вршат работи на 
други работни места на кои стажот на осигурување 
се смета со наголемено траење според одредбите на 
Законот за утврдување работните места, времето е-
фективно поминато на тие работни места им се сме-
та во стажот на осигурување наголемено според од-
редбите на тој закон, под условите од членот 40 став 
1 и членот 43 од овој закон. 

(5) Времето од точ. 1 до 4 на ставот 1 од овој 
член се смета со наголемено траење без оглед кога 
е поминато на тие должности односно работни места. 
Одредбите на ст. 1 до 4 од овој член не се примену-
ваат на периодите што се сметаат во пензискиот 
стаж во двојно траење. 

(6) На осигурениците — граѓански лица на 
служба во Југословенската народна армија, времето 
ефективно поминато на должностите односно работ-
ните места од ст. 1 до 4 на овој член им се смета во 
стажот на осигурување со наголемеко траење во 
обемот и под условите определени во ст. 1 до 5 на 
овој член." 

Досегашните ст. % и 3 се бришат. 

Член 5 
Во членот 50 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) На воен осигуреник кој ја остварува старос-

ната пензија според општите услови за здобивање 
со пензија (член 24), пропишаната старосна граница 
му се намалува: 

1) за времето ефективно поминато на должности 
односно работни места од членот 47 на овој закон 
— според одредбите на членот 42 од овој закон; 

2) за времето поминато на должности од членот 
48 ст. 1 и 2 од овој закон — по една година за секои 
4 години ефективно поминати на тие должности." 

Во ставот 2 по зборовите: „од членот 47 став 1" 
се додаваат зборовите: „тон. 1 до 4". 

Член 6 
По членот 173 се додаваат пет нови членови, кои 

гласат: 
„Член 173а 

(1) Организациите и органите ка ј кои постојат 
работни места на кои стажот на осигурување се сме-
т;! со наголемено траење, должни се да воспостават 
евиденција за таквите работни места, со податоци за 
посебните услови на работата, за применетите општи 
и посебни мерки за заштита при работата, работното 
време, организацијата на работата и бројот на ра-
ботниците на тие работни места. 

(2) Евиденцијата од ставот 1 на овој член е ис-
клучителен основ за внесување податоци во евиден-
цијата за личните доходи на работниците, која ра-
ботната организација ја води според прописите за 
евиденцијата во областа на трудот, за времето по-
минато на работа и за степенот на наголемување 
стажот на осигурување, за секој одделен работник 
кој работел на работни места од ставот 1 на овој 
член. 

(3) За спорните прашања што ќе настанат во 
поглед на евиденцијата, евидентирањето на наста-
натите промени и поднесувањето на задолжителни 
пријави, решава арбитражно и конечно комисија 
што ја сочинуваат: претставник на организацијата 
односно органот, претставник на службата на соци-
јалното осигурување што ќе го определи односно 
овласти републичкиот завод за социјално осигуру-
вање од редот на своите работници или од работ-
ниците на комуналниот завод за социјално оси-
гурување и претставник на општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на инспекцијата на 
трудот односно на органот надлежен за работите на 
рударската инспекција. 

Член 1736 
(1) Организационите единици на Југословенската 

народна армија во кои постојат должности и работ-
ни места од членот 47 на овој закон должни се да 
водат трајна евиденција за тие работи и лицата што 

ги вршат, на начин што ќе го определи државниот 
секретар за народна одбрана по прибавено мислење 
од Сојузниот завод за социјално осигурување. 

(2) Евиденцијата од ставот 1 на овој член е ис-
клучителен основ кој на организационите единици 
на Југословенската народна армија им служи: 

1) за издавање службена потврда на надлежните 
заводи за социјално осигурување при поведувањето 
постапка за остварување право на пензија на воени 
осигуреници кои работеле на должности и работни 
места од ставот 1а на овој член или за пензија на 
членови на нивните семејства; 

2) за внесување податоци во евиденцијата за 
личните доходи што ја водат според прописите за 
евиденциите во областа на трудот, за времето поми-
нато на работа и за степенот на наголемување ста-
жот на осигурување на должности и работни места 
од ставот 1 на овој член за граѓанските лица на 
служба во Југословенската народна армија. 

(3) Организационите единици од ставот 1 на овој 
член должни се сите промени што ќе настанат во 
поглед на фактичните состојби внесени во евиден-
цијата од ставот 1 на овој член уредно да ги спро-
ведат во таа евиденција и во поглед на работите 
на кои работат граѓанските лица на служба во Ју-
гословенската народна армија најдоцна до 30 април 
секоја година да му поднесат на надлежниот завод 
за социјално осигурување пријава со соодветни по-
датоци за настанатите промени во изминатата годи-
на, означувајќи ги работните места односно должно-
стите со степенот на наголемување стажот на оси-
гурување (12/18, 12/16, 12/15). 

(4) Во службените потврди од ставот 2 точка 1 
на овој член, должностите и работните места од чле-
нот 47 ст. 1 до 4 на овој закон се означуваат со 
степенот на наголемување стажот на осигурување 
согласно со одредбите на ставот 3 од овој член. 

Член 173в 

(1) Организациите и органите должни се сите 
промени што ќе настанат во поглед на фактичните 
состојби внесени во евиденцијата од членот 173а став 
1 односно од членот 1736 став 2 точка 2 на овој закон 
уредно да ги внесат во евиденцијата и најдоцна до 
30 април секоја година да му поднесат, на надлеж-
ниот завод за социјално осигурување пријава со по-
датоци за настанатите промени во изминатата го-
дина. 

(2) Организационите единици на Југословенската 
народна армија должни се за воените осигуреници 
да ги внесат во евиденцијата што ја водат според 
посебни прописи промените на фактичните состојби 
(став 1) настанати ка ј тие осигуреници. 

(3) Ако во изминатата година немало промени во 
состојбите внесени во евиденцијата, организацијата 
односно органот (ст. 1 и 2) должен е во случаите и 
во рокот од ставот 1 на овој член за тоа да поднесе 
пријава. 

Член 173г 
(1) Евиденција за времето што воените осигуре-

ници го поминале на должности од членот 48 на овој 
закон, водат и потврди за времето поминато на тие 
должности издаваат надлежните органи односно ор-
ганизациони единици на Југословенската народна 
армија според прописите за водење евиденција во 
Југословенската народна армија донесени врз ос-
нова на Законот за Југословенската народна армија 
(„Службен лист на СФРЈ1 , бр. 52/64 и 57/65). 

(2) Евиденција за времето што работниците на 
определени должности во органите на внатрешните 
работи го поминале на должности од чл. 58 и 59 
на овој закон, водат и потврди за времето поминато 
на тие должности издаваат надлежните органи според 
одредбите на Основниот закон за сомоуправувањето 
на работните луѓе и за средствата за работа на ор-
ганите на внатрешните работи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/65) и прописите донесени врз основа 
на тој закон* 
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(3) Потврди за времето поминато на должностите 
споменати во ст. 1 и 2 на овој член надлежните ор-
гани им издаваат на надлежните заводи за соци-
јално осигурување при поведувањето постапка за 
остварување право на пензија на лицата кои рабо-
теле на односните должности или право на пензија 
на нивните семејства. 

Член 173д 
(1) Работникот кој врши работи на работни мес-

та на кои стажот на осигурување се смета со наго-
лемено траење има право на увид во евиденциите 
што организацијата односно органот ги води за ра-
ботните места на кои стажот на осигурување се сме-
та со наголемено траење, за работниците и времето 
поминато на тие работни места. 

(2) Работникот има право на приговор, согласно 
со одредбите од Основниот закон за работните одно-
си, ако смета дека во евиденциите не се внесени или 
не се правилно внесени податоци за неговата рабо-
та на работни места од ставот 1 на овој член." 

Член 7 
По членот 239 се додава нов член 239а, кој 

гласи* 
„(1) Времето поминато пред 15 мај 1945 година 

на работни места на кои стажот на осигурување се 
сметаше со наголемено траење пред влегувањето во 
сила на Законот за утврдување работните места, се 
признава во стаж на осигурување со наголемено тра-
ење во обемот и под условите што беа определени 
со порано важечките прописи. 

(2) Времето поминато по 15 мај 1945 година на 
работни места на кои пред влегувањето во сила на 
Законот за утврдување работните места стажот на 
осигурување се сметаше со на големоно траење, а спо-
ред одредбите на тој закон пе се смета во стаж на 
осигурување со наголеменото траење или се смета 
под други услови или со поинаков степен на наголе-
мување, ќе се признае во стаж на осигурување па 
периодот од влегувањето во сила на тој закон — под 
условите и во обемот што се предвидени со пора-
нешните прописи. 

(3) Времето поминато на работни места на кои 
стажот на осигурување се смета со наголемено тра-
ење според одредбите на овој закон и на Законот за 
утврдување работните места а кое пред влегувањето 
во сила на тој закон не се сметаше со наголемепо 
траење, .ќе им се засмета, на барање на уживатели-
те на пензија, во пензиски стаж за зголемување на 
пензискиот процент. Ова време ќе им се засмета, 
согласно со важечките прописи, на сиге уживатели 
на кои пензијата им е преведена или определена 
според одредбите на овој закон или ќе им биде оп-
ределена по барања поднесени пред влегувањето во 
сила на Законот за утврдување работните места. Во 
поглед исплатата на новиот износ на пензија со-
гласно ќе се применува одредбата на членот 229 од 
овој закон." 

Член 8 
По членот 249 се додаваат два нова члена, кои 

гласат: 
„Член 24 ба 

(1) Згради воспоставување евиденцијата предви-
дена во членот 173а од овој закон, организациите и 
органите во кои постојат работни места утврдени со 
Законот за утврдување работните места, како и за-
водите за социјално осигурување, должни се коми« 
сиски да ги утврдат во рок од 6 месеци од денот на 
влегувањето во сила па тој закон: 

1) работните места во работната организација на 
кои стажот на осигурување се смета со наголемено 
траење во смисла на одредбите од овој закон и од 
Законот за утврдување работните места; 

2) работното време кое според статутот на работ-
ната организација, согласно со законот, се смета ка-
ко полно работно време, на работните места утврдени 
ве смисла на точката 1 од овој стас; 

3) бројот на работниците кои редовно работат на 
работните места утврдени во смисла на точката 1 од 
овој став, земајќи ја за основа бројната состојба спо-
ред распоредот на работниците во месецот пред ме-
сецот во кој влегува во сила Законот за утврдување 
работните места; 

4) календарската година од која, без прекин или 
со прекини, во работната организација се вршат 
работи на работните места утврдени во смисла на 
точката 1 од овој став. 

(2) Комисијата тито ги утврдува фактичните со-
стојби од ставот 1 на овој член ја сочинуваат: прет-
ставник на работната организација, претставник на 
службата на социјалното осигурување што ќе го оп-
редели односно овласти републичкиот завод за со-
цијално осигурување од редот на своите работници 
или од работниците на комуналниот завод за соци-
јално осигурување и претставник на општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на инспек-
цијата на трудот односно на органот надлежен за 
работите на рударската инспекција. 

(3) За утврдување на фактичните состојби од 
ставот 1 на овој член се составува записник во три 
примерока од кои едниот го задржува организаци-
јата односно органот, а по еден примерок се доставу-
ва до комуналниот завод за социјално осигурување 
и до републичкиот завод за социјално осигурување. 
Кон овој записник се прилага поименичен попис на 
работниците кои, според распоредот важечки за те-
куштиот месец, работат на работни места на кои ста-
жот на осигурување се смета со наголемено траење. 
Врз основа на утврдените фактички состојби, орга-
низацијата односно органот должен е за секој од-
делен работник што работи на работни места од 
ставот 1 на овој член да ги внесе пропишаните по-
датоци во евиденцијата за личните доходи што ја 
води според прописите за евиденцијата во областа 
на трудот (работно време и степен на наголемување 
стажот на осигурување). 

(4) За спорните прашања во врска со комисиско-
то утврдување на фактичните состојби (став 1) ре-
шава арбитражно и конечно, посебна комисија што 
ја оформува општинскиот орган на управата надле-
жен за трудот, од по еден претставник на основната 
комора, општинскиот синдикален совет и општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
инспекцијата на трудот односно на органот надле-
жен за работите на рударската инспекција. 

(5) Утврдување на фактичните состојби во сми-
сла на одредбите од овој член ќе се изврши, ако е 
тоа можно врз основа на расположивата докумен-
тација, и за работните места од ставот 1 на овој член 
кои во работната организација порано постоеле а во 
време на утврдувањето на фактичните состојби по-
веќе не постојат, како и за работниците кои работеле 
на тие работни места, Исто тако, утврдување на ф а к -
тичните состојби ќе се изврши и за работните места 
и работниците на оние работни организации кои по-
веќе не постојат поради спојување односно здружу-
вање со друга работна организација, а врз основа на 
расположивата документација во новата работна ор-
ганизација, 

(6) Комуналните заводи за социјално осигурува-
ње се должни, во рокот предвиден за утврдување па 
фактичните состојби од ставот 1 на овој член, да 
утврдат во кои работни и други организациии и ор-
гани постојат осигуреници — потешки инвалиди и 
осигуреници — слепи, кои работат со полно работно 
време односно со работно време кое според пропи-
сите за работните односи се изедначува со полното 
работно време, и за тие осигуреници во нивниот ли-
чен картон да внесат соодветни податоци за стажот 
На осигурување со паголемено траење, заради обез-
бедување потребни податоци за матичната евиден-
ција. 

Член 2496 
(1) Утврдување на фактичните состојби во пог-

лед на должностите односно работните места од чле-
нот 47 на овој закон, како и на работните места ут-
врдени со Законот за утврдување работните места, 



Понеделник, 29 април 1968 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 17 — Страна 345 

кои постојат во организационите единици на Југо-
словенската народна армија, заради воспоставување 
евиденцијата предвидена во членот 1736 на овој за-
кон, ќе извршат посебни комисии формирани од 
претставници на организационата единица и технич-
ки стручњаци на начинот што ќе го определи др-
жавниот секретар за народна одбрана. 

(2) Организационите единици на Југословенската 
народна армија ќе му ги достават на надлежниот 
комунален завод, заради регистрирање, податоците 
за утврдените фактични состојби во смисла на ста-
вот 1 од овој член во поглед на работните места на 
кои работат осигуреници — граѓански лица на служ-
ба во Југословенската народна армија, со ознака на 
степенот на наголемување стажот на осигурување на 
одделни работни места. Овие податоци се доставу-
ваат според распоредот важечки во месецот пред ме-
сецот во кој влегува во сила Законот за утврдување 
работните места. Кон овие податоци се доставува и 
поименичен попис на осигурениците — граѓански ли-
ца кои работат на односните работни места, според 
распоредот важечки за текуштиот месец. Пропиша-
ните податоци за секој таков осигуреник организа-
ционите единици на Југословенската народна армија 
ги внесуваат во евиденцијата за личните доходи, 
што ја водат според прописите за евиденцијате во 
областа на трудот. 

(3) Според расположивата документација, во из-
вештајот што му се поднесува на заводот во смисла 
на ставот 2 од овој член ќе се внесат и податоци за 
периодите кои осигурениците — граѓански лица по-
рано ги поминале на работни места односно работи 
од ставот 1 на овој член во организационата единица 
во која се утврдува фактичната состојба." 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

212. 

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ 
НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО НАГОЛЕМЕНО 

ТРАЕЊЕ 

Се прогласува Законот за утврдување работните 
места на кои стажот на осигурување се смета со 
наголемено траење, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Сојузниот собор од 26 април 
1968 година и на седницата на Социјално-здравстве-
ниот собор од 23 април 1968 година. 

П. Р. бр. 656 
27 април 1968 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
претседател 

на Сојузната скупштина. 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Потпретседател на 
Сојузната скупштина, 

др Марјан Вредел., е. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА 

СО НАГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ 

Член 1 
Оо овој закон се утврдуваат: 
1) работните места на кои вршењето работи на 

работното место е особено тешко и штетно за здрав-

јето, согласно со одредбите на чл. 40 и 41 став 1 од 
Основниот закон за пензиското осигурување; 

2) работните места на кои осигурениците, поради 
природата и тежината на работата, по определените 
години на животот не можат со успех да ја вршат 
својата професионална дејност, согласно со одред-
бите на чл. 40 и 41 став 2 од Основниот закон за 
пензиското осигурување; 

3) зголемувањето на стажот на осигурување што 
се признава за секои 12 месеци поминати на оддел-
ни работни места (точ. 1 и 2); 

4) постапката по барањата за утврдување на 
нови и за ревизија на утврдените работни места на 
кои стажот на осигурување се смета со наголемено 
траење. 

Член 2 
Како работни места на кои вршењето работи 

на работното место е особено тешко и штетно за 
здравјето во смисла на членот 1 точка 1 од овој 
закон и соодветното зголемување на стажот на оси-
гурување се утврдуваат: 

I. ВО РУДНИЦИ 
1) Работните места на работници што работат 

на непосредно производство во јамите на рудници 
во кои се експлоатираат нуклеарни суровини. 

2) Работните места на работници што работат на 
непосредно производство во јамите на рудници во 
кои не се експлоатираат нуклеарни суровини, но 
во тие јами, според наодот на сојузниот орган на 
управата надлежен за работите на нуклеарната 
енергија, постои јонизирачко зрачење кое значи-
телно го надминува просекот на природното зраче-
ње и се приближува кон нивото на зрачењето во 
јамите на рудници во кои се експлоатираат нукле-
арни суровини 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурување 
како 18 месеци. 

3) Работните места на работници што работат 
во рудници непосредно на производството на под-
земни работи. 

4) Работните места на работници што работат на 
работите во врска со непосредното производство во 
јамите на рудници во кои се експлоатираат нукле-
арни суровини односно во јамите на рудници во кои 
не се експлоатираат нуклеарни суровини, но во кои, 
според наодот на сојузниот орган на управата над-
лежен за работите на нуклеарната енергија, постои 
јонизирачко зрачење што се приближува до нивото 
на зрачењето во јамите на рудници во кои се ек-
сплоатираат нуклеарни суровини. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 3 и 4 се сметаат во стаж на осигурување 
како 16 месеци. 

5) Работните места на работници што работат 
на работи за заштита од јонизирачки зрачења во 
јамите на рудници за нуклеарни суровини. 

6) Работните места на работници што работат 
во рудници на подземни работи во врска со произ-
водството (сниматели и мерачи на јами, управници, 
инженери, технички референти, работоводители, ра-
ботници на занаетчиски работи и помошни работ-
ници кај снимателите и мерачите на јами, ка ј ра-
ботниците на занаетчиски работи и на главните из-
возни подземни патишта). 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 5 и 6 се сметаат во стаж на осигурување 
како 15 месеци. 

II. ВО ЖЕЛЕЗАРНИЦИ 
1. Работни места кај високи печки 

Работните места на работници што непосредно 
работат на топење руда к а ј високи и ТХ-печки. 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување ка-
ко 15 месеци. 
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2. Работни места во челичани 
1) Работните места на топители во челичани и 

леарници на челик што непосредно работат на то-
пење и прободување полно работно време. 

2) Работните места на работници на леење че-
лик во леарни јами. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурување 
како 15 месеци. 

3. Работни места во валачници 
1) Работните места на работници во валачници 

на челик каде што работата се врши со рачен алат 
на жешко (вложување* прифаќање, извлекување, 
раздвојување, вртење и чистење на валачнички 
производи). 

2) Работните места на работници на жарни и 
загревни печки со континуиран процес на произ-
водство каде што работата се врши со рачен алат 
(туркани и потискувачи). 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурување 
како 15 месеци. 

4. Работни места на агломерација 
Работните места на работници што непосредно 

работат на агломерација полно работно време. 
Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување како 
14 месеци. 

5. Работни места во ковачници на железарници и 
други ковачници 

Работните места на работници што работат на 
работите на механизирано машинско ковање, на че-
кани со тежина на токмакот над 800 kg и на тешки 
преси при континуирано производство на отховки 
потешки од 150 -kg (прв ковач и предработник на 
чекан, трет ковач и помошници, предработник на 
преса, прв ковач на преса, раководител на преса и 
помошници). 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување како 
14 месеци. 

III. ВО КОКСАРНИЦИ 

Работните места на работници што работат на 
отворање капаци на коксни батерии (деклери). 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување како 
15 месеци. 

IV. ВО ОБОЕНАТА МЕТАЛУРГИЈА 

1. Работни места на агломерација 
Работните места на работници што непосредно 

работат на агломерација во обоената металургија 
полно работно време. 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување како 
14 месеци, 

2. Работни места на дробење руди 
Работните места на работници што работат на 

примарно дробење руди на обоени метали ка ј отво-
рени дробилки. 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување како 
14 месеци. 

3. Работни места во производството на бакар 
1) Работните места на работници што непосредно 

работат ка ј WJ — печки (работници што работат 
на шаржирање, испуштање бакренец, чистење шла-
ка и вадење прав). 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 1 се сметаат во стаж на осигурување како 
16 месеци. 

2) Работните места на работници што непосредно 
работат ка ј пламени печки (работници што работат 
на шаржирање и испуштање бакренец и шлака). 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 2 се сметаат во стаж на осигурување како 
15 месеци. 

3) Работните места на работници што непосредно 
работат к а ј конвертори (работници на шаржирање, 
испуштање бакар и чистење шлака). 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 3 се сметаат во стаж на осигурување како 
14 месеци. 

4. Работни места во производството на олово 
1) Работните места на работници што непосредно 

работат на коритести печки и комори на механички 
филтери во топионици на олово. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 1 се сметаат во стаж на осигурување како 
16 месеци. 

2) Работните места на работници кои постојано 
работат на помошни работи во хала ка ј коритести 
печки (работи непосредно врзани за опслужување 
на коритести печки, — подготвување шаржи, со-
бирање шлака и др.). 

3) Работните места на работници што работат 
на пгаржирање печки во топилница на олово. 

4) Работните места на топители на шахтни, та-
п и с к и , пламени и ротациони печки. 

5) Работните места на работници што работат 
на работите чистачи на визби, гасоводи и електро-
филтери во топилница на олово. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 2, 3, 4 и 5 се сметаат во стаж на осигуру-
вање како 15 месеци. 

6) Работните места на работници што работат 
на печки во рафинерија на, олово, во производство-
то на анодно сребро и бизмут. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 6 се сметаат во стаж на осигурување како 
14 месен,и. 

5. Работни места во производството на миниум 
Работните места на работници што работат не-

посредно во производството на миниум. 
Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување како 
14 месеци. 

6. Работни места во производството на цинк 
1) Работните места на топители ка ј немехани-

зирани дестилациони печки на дестилација на цинк. 
Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 1 се сметаат во стаж на осигурување како 
16 месеци. 

2) Работните места на работници што работат на 
копање и префрлање на цинк-агломерати од уреди 
за агломерација. 

3) Работните места на работници што постојано 
работат на чистење гасоводи на механички и елек-
тро-филтери ка ј пржилници на цинк. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 2 и 3 се сметаат во стаж на осигурување 
како 15 месеци. 

7. Работни места во производството на антимон 
1) Работните места на работници што непосредно 

работат на пламени печки за преработка на акти-
мон-триоксид (работници што работат на шаржира-
ње, топење, и излевање). 

2) Работните места на работници што непосредно 
работат на шахтни печки за преработка на шлака 
(работници што работат на шаржирање, топење и 
излевање). 



Понеделник, 29 април 1968 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 17 — Страна 347 

3) Работните места на работници што непосредно 
работат на печки за предрафинација и рафинација 
(работници што работат на топење, шаржирање и 
излевале). 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 1, 2 и 3 се сметаат во стаж на осигурување 
како 15 месеци. 

4) Работните места на работници што работат 
кај ротациони печки непосредно на пржење анти-
монови руди и концентрат^ 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 4 се сметаат во стаж на осигурување како 
14 месеци. 

8. Работни места во производството на жива 
1) Работните места на работници што непосред-

но работат ка ј шпирек-печки и шахтни печки (то-
пите ли и помошници). 

2) Работните места на работници што непосредно 
работат на горниот и долниот дел на шпирек-печки 
и шахтни печки. 

3) Работните места на работници што непосредно 
работат на преработка на живин прав. 

4) Работните места на работници што работат 
непосредно на полнење шишиња со жива. 

5) Работните места на работници што работат 
непосредно на просевање на живиниот оксид. 

6) Работните места на работници што работат во 
производството на живин сублимат (синтеза, вадење 
сублимат од комора, подготовка на сублимат за па-
кување и пакување на сублимат). 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 1, 2, 3, 4, 5 и 6 се сметаат во стаж на оси-
гурување како 16 месеци. 

7) Работните места на топители ка ј ротациони 
печки. 

8) Работните места на работници што работат на 
долниот дел на ротациона печка. 

9) Работните места на работници што работат во 
производството на живини соединенија (шаржирање, 
центрифугирање, декантација и рафинирање). 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 7, 8 и 9 се сметаат во стаж на осигурување 
како 15 месеци. 

V. НА РАБОТИ СО ОЛОВО 

Работните места на варилци на олово што по-
стојано работат на варење лимови, цевки и оловни 
арматури (хемиска индустрија, обоена металургија 
и др.). 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување како 
14 месеци. 

VI. ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФЕРОЛЕГУРИ И 
КАЛЦИУМ-КАРБИД 

1. Работни места во производството на феролегури 
1) Работните места на работници што непосредно 

работат на електро-печки во производството на фе-
романган — на шаржирање, топење, дупчење, изле-
вање и одвојување шлака. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 1 се сметаат во стаж на осигурување како 
16 месеци. 

2) Работните места на работници што непосредно 
работат на електро-печки во производството на фе-
ролегури, освен фероманган, — на шаржирање, то-
пење и дупчење. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 2 се сметаат во стаж на осигурување како 
15 месеци. 

3) Работните места на работници што непосредно 
работат на електро-печки во производството на фе-

ролегури, освен фероманган, — на излевање и о-
двојување шлака. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 3 се сметаат во стаж на осигурување како 
14 месеци. 

2. Работни места во производството на 
калциум-карбид 

Работните места на работници што непосредно 
работат на електро-печки (работници што работат 
на шаржирање, топење, дупчење и излевање). 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување како 
15 месеци. 

VII. ВО ЛЕАРНИЦИ 

1) Работните места на работници во чистилница 
на одливки, што работат на висечки точилки. 

2) Работните места на работници кои во кабина 
работат на песочење на одливки. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурување 
како 15 месеци. 

3) Работните места на работници чија работа 
континуирано ги опфаќа работите на калапирање 
(рачно и машински), а не и работите на подготовка 
и др. 

4) Работните места на топители на куполни печ-
ки во континуиран процес на леење. 

5) Работните места на работници во чистилница 
на одливки, што работат со рачни и стабилни то-
чилки и на песочење на одливки. 

6) Работните места на работници што работат на 
истресување одливки од калапите рачно и на ви-
брациона решетка. 

7) Работните места на работници што работат на 
избивање јатки рачно и со пнеуматичен алат. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 3, 4, 5, 6 и 7 се сметаат во стаж на осигу-
рување како 14 месеци. 

VIII. НА РАБОТИ НА ВОЗАЧ НА ДИГАЛКИ 
Работните места на работници што работат како 

возачи на дигалки на леарни полиња при контину-
ирана работа на печка во црната металургија и обо-
ената металургија, во производството на феро легури 
и во леарници. 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување како 
14 месеци. 

IX. ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕМЕТАЛИ 
Работните места на работници што непосредно 

работат на дробење азбестна руда, сепарација и па-
кување на азбестно влакно. 

Секорт 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување како 
15 месеци. 

X. ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТАКЛО 
Работните места на работници што работат како 

дувачи на стакло на луле, набирани на столец, на-
бирачи на кико-машина, набирани на преса, бан-
кари-хугличари. 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување како 
15 месеци. 
XI. ВО ПОМОРСКАТА БРОДОГРАДБА 

1) Работните места на работници што работат 
како електроварилци во бродски труп. 

2) Работните места на работници што работат на 
чистење 'рѓа односно на грубо бојосување во бродски 
труп. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурувања 
како 14 месеци. 
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ХИ. ВО ХЕМИСКО-ФАРМАЦУЕТСКАТА 
ИНДУСТРИЈА 

1) Работните места на работници што непосредно 
работат на синтеза и екстракција на алкалоидите на 
опиумот. 

2) Работните места на работници што непосредно 
работат во производството на морфин од афионски 
,чушки. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурување 
како 15 месеци. 

3) Работните места на работници што работат на 
синтеза и екстракција на алкалоидите на опиумот, 
освен работниците наведени под 1 (шефови на одде-
ленија, технолози и чистачки). 

4) Работните места на работници што работат во 
производството на морфин од афионски чушки, 
освен работниците наведени под 2 (шефови на одде-
ленија. млетачки, магационер^! на алкалоиди). 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 3 и 4 се сметаат во стаж на осигурување 
како 14 месеци. 

XIII. ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕКСПЛОЗИВИ И 
ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 

1) Работните места на работници што непосредно 
работат на производство на иницијални и хемиски 
чисти бризантни експлозиви, нитроцелулоза, плас-
тични експлозиви, црн барут, малодимни барути, 
специјални барути и иницијални смеси. 

2) Работните места на работници што непосред w 
работат на преработка на иницијални и бризантни 
експлозиви и на делаборација на елементи полнети 
со овие материи. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурување 
како 16 месеци. 

3) Работните места на работници што непосредно 
работат на доработка на бризантни експлозиви и на 
производство на прашести експлозиви и пиротех-
нички смеси. 

4) Работните места на работници што непосредно 
работат на лаборација со иницијални и бригантин 
експлозиви. 

5) Работните места на работници што во произ-
водните погони непосредно работат на истражување 
иницијални и бризактни експлозиви, запаливи сме-
си и црн барут. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 3, 4 и 5 се сметаат во стаж на осигурување 
како 15 месеци. 

XIV. ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ГРАДЕЖЕН 
МАТЕРИЈАЛ 

1) Работните места на работници што работат 
на работите пекачи на клинкери. 

2) Работните места на работници што работат 
како ракувач« со рост-испуст на клинкери. 

Секои 12 месени поминати на работните места 
под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурување 
како 14 месеци. 

XV. ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 
Работните места на работници што најмалку 

80гѓ од вкупното ефективно работно време во текот 
на годината ќе поминат на непосредни работи на 
пробивање тунели (дупчачи, минери-запалувачи на 
мини. натоварувачи и нивни помошни работници). 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување ка-
ко 15 месеци. 

XVI. НА РАБОТИ НА ОГНООТПОРНИ ЅИДАРИ 
Работните места на работници кои најмалку 80% 

од вкупното ефективно работно време во текот на 

годината ќе поминат на работа како огноотпорни 
ѕид а ри на жешки ремонти и на генерални ремонти 
на индустриско-металургиски печки (ЅМ-печки, ви-
соки печки, коксни печки, миксери, валачнички 
печки и ковачки печки за загревање на влошхи во 
валачници односно отковки во ковачш1ци, електро-
-печки за производство на електро-челик и феро-
легури, нискошахтни TN-печки за производство на 
сурово железо, ротациони печки за пржење руда и 
ротациони печки за производство на: цемент, син-
термагнезит, синтердоломит, обоени метали, карбид 
и жива). 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаа^ во стаж на осигурување како 
15 месеци. 

XVII. НА ПОДВОДНИ РАБОТИ 

1) Работните места на работници што работат 
на нуркачки работи. 

2) Работните места на работници што работат 
на работи што се вршат во кесопи. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурување 
како 18 месеци. 

XVIII. ВО СООБРАЌАЈОТ 
1. Работни места во железничкиот сообраќај 

Работните места на огнари на парни локомотиви. 
Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување како 
14 месеци. 

2. Работни места во поморскиот и поморско-речниот 
сообраќај 

1) Работните места на укрцан персонал на тан-
кери што превезуваат течно гориво на долга, голе-
ма и мала крајбрежна пловидба. 

2) Работните места на јагленоогнари и јагле-
нари на долга, голема и мала крајбрежна пловидба. 

3) Работните места на светилничари на светил-
ници од I и II категорија — според посебни про-
писи. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 1, 2 и 3 се сметаат во стаж на осигурува-
ње како 15 месеци. 

4) Работните места на укрцан персонал, освен 
персоналот наведен под 1 и 2, на долга и голема 
крајбрежна пловидба. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 4 се сметаат ЕО стаж на осигурување ка-
ко 14 месеци. 

3. Работни места во речниот сообраќај 
Работните места на јагленоогнари и јагленари. 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат БО стаж на осигурување ка-
ко 15 месеци. 

4. Работни места во областа на воздушната пло-
видба 
1) Работните места на работници што работат 

на работи на професионални пилоти, под услов да 
имаат најмалку 200 летања годишно. 

2) Работните места на наставници по моторно 
летање и воздухопловно едриличарстЕО, под услов 
да имаат најмалку 200 летања годишно. 

3) Работните места на наставници по падобран-
ство, под услов да извршат најмалку 30 скокови го-
дишно. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 1, 2 и 3 се сметаат во стаж на осигурување 
како 18 месеци. 

4) Работните места на работници што работат 
на работи на летачи-радиотелеграфисти, летачи-
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-навигатори и летачм-авиомеханичари, под услов да 
имаат најмалку 200 летања годишно. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 4 се сметаат во стаж на осигурување како 
16 месеци. 

Како летање се смета секое по пету вање. 
Летање што трае непрекинато, без слетување, 

подолго од 5 часа (чартер-лет) се смета како двѕ 
летања. 

XIX. НА НУКЛЕАРНИ УРЕДИ И ВО НУКЛЕАР-
НИ ЛАБОРАТОРИИ 

1) Работните места ка работници што работат 
при нуклеарни реактори и акцелератори во лабо-
ратории со висока активност, како и на други ра-
ботни места на кои условите за работа re идентични 
со условите во такви лаборатории, а што ќе ги о-
предели сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на нуклеарната енергија. 

2) Работните места на работници што работат 
на работи на деконтаминација ео институти за ну-
клеарни науки. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурување 
како 15 месеци. 

XX. НА РАБОТИ ВО ОБЛАСТА НА РАДИОЛОГИ-
ЈАТА — ВО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 

Работните места на лекари и помошен персонал 
што непосредно работат на подготвување и приме-
нување на затворени гамаемитери. 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување ка-
ко 15 месеци. 

Член 3 
Како работни места на кои осигурениците по-

ради природата и тежината на работата, по опреде-
лени години на животот не можат со успех да ја вр-
шат својата професионална дејност (член 1 точка 
2) и соодветното зголемување на стажот на осигу-
рување се утврдуваат: 

ВО УМЕТНИЧКАТА ДЕЈНОСТ 
1) Работните места на балетски играчи. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 1 се сметаат во стаж на осигурување ка-
ко 18 месеци, 

2) Работните места на оперски пеани — солисти 
носители на главни улоги. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
под 2 се сметаат во стаж на осигурување ка-
ко 15 месеци. 

Член 4 
Евидентирање на работните места утврдени со 

ОЕС-ј закон ќе се спроведе според постапката про-
пишана во членот 249а односно 2495 од Основниот 
закон за пензиското осигурување. 

Член 5 
(1) Барања за утврдување на работните места 

на кои стажот ма осигурување се смета со п а т -
лимено траење, а коп не се утврдени со овој за-
зоп, како и барања за ревизија на работните ме-
ста утврдени со осој закон, можат да поставуваат 
работните ор га пиза цин и нивните здруженија, др-
жавните органи синдикалните организации и за-
водите за социјално осигурување, на начинот и 
според постапката предвидени со овој члан. Ини-
цијатива за ставање на овие барања можат да да-
ваат и одделни работници или групи работници. 

(2) Работничкиот совет на работната органи-
зација или органот што тој ќе го овласти односно 

органот на самоуправувањето на здружението го 
поднесува барањето од ставот 1 на овој член. 
За ставање барање од страна на заводот на 
социјално осигурување потребна е согласност на 
извршниот одбор на собранието на републичката 
односно Југословенската заедница на социјалното 
осигурување. 

(3) Кога инспекторите на трудот и рударските 
инспектори, во вршењето на надзор над примену-
вањето на мерките за заштита при работата, ќе 
утврдат дека постојат услови за ставање на бара-
њето од ставот 1 на овој член, ќе му поднесат за 
тоа извештај на надлежниот орган на управува-
њето на работната организација и на надлежниот 
завод за социјално осигурување. 

(4) Работната организација односно здружени-
ето, органот, синдикалната организација или заво-
дот што го става барањето во смисла на ст. 1 и 2 
на овој член, обезбедува, пред поднесувањето на 
барањето на натамошна поставка, стручна обра-
ботка ка барањето, со соодветна документација, 
оцена и мислење на соодветните стручни установи 
односно организации за барањето што се става, 
и тоа: 

1) за работните места на кои стажот на осигу-
рување се смета со наголемено траење за тоа што 
работата на вршењето на работите на работното 
место е особено тешка и штетна за здравјето — од 
установа односно организација што се занимава со 
проблемите на заштитата при работата, организаци-
јата на работата, медицината на трудот, здравстве-
ната заштита или од друга соодветна установа; 

2) за работните места на кои стажот на осигу-
рување се смета со наголемено траење затоа што 
векот на вршењето на професионалната дејност е 
ограничен со наполнувањето на определени годи-
ни на животот — од установа односно организаци-
ја што се занимава со проблемите на физиологија-
та на трудот и организацијата на уметничките 
дејности. 

(5) Барањата од овој член мораат да содржат 
документација за тоа: 

1) кои општи и посебни мерки на заштитата 
при работата, според важечките прописи, се при-
менети на работните места опфатени со барањето; 

2) кои други мерки се преземени заради от-
странување односно ублажување на штетните вли-
јанија на работата на односните работни места 
(член 41 став 1 точка 1 од Основниот закон за пен-
зиското осигурување); 

3) дека на односните работни места постојат 
штетни влијанија од определен интензитет — и по 
примената на сите мерки од точ. 1 и 2 на овој став; 

4) дека во поглед околностите и работата на 
односните работни места односно работи се испол-
нети условите од планот 41 став 1 точ. 2 и 3 на 
Основниот закон за пензиското осигурување: 

5) дека во поглед дејностите од членот 41 став 
2 на Основниот закон за пензиското осигурување 
се исполнети условите наведени во таа одредба, 
т е. дека определената старосна граница објектив-
но оневозможува успешно и квалитетно вртиење 
на професионалната дејност. 

(6) За барањата од ставот 4 на овој член за-
должително дава мислење и предлог собранието 
на Југословенската заедница на социјалното осигу-
рување односно, кога се ео прашање работни места 
во состав на организациони единици па Југосло-
венската народна аргира — Државниот секрета ри-
јат за народна операна. Оза r.i полено е се дава врз 
основа на документацијата пери:е:на кон б: р^тесто 
односно донолпителио дополнета документација 
што, во смисла на ставот 4, ќе ја прибави собра-
нието на Југословенската заедница на социјалното 
осигурува:!.е односно Државниот секретаријат за 
народна одбрана. 

Член 6 
Обој закон влегува во сила осмиот ден ол де-

нот на објавувањето во „Службен лист на С' ' '7Ј". 
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213. 

Брз основа на членот 109 став 1 од Законот за 
банките и кредитните работи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67 и 54/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУ-

ВАЧКИ КРЕДИТИ 

Член 1 

Во Уредбата за општите услови за давање по-
трошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 17/66, 42/66, 27/67, 51/67 и 8/68) во членот 3 став 
1 во точката 6 зборовите: „ — само за купување 
средства за производство" се бришат, а на крајот 
точката се заменува со точка и запирка и по тоа 
се додава нова точка 7, која гласи: 

„7) на ученици, студенти и други лица вон ра-
ботен однос — само за купување книги.". 

Член 2 

Во членот 4 став 2 по зборовите: „ги даваат само" 
се додаваат зборовите: „на лицата од членот 3 на 
оваа уредба". 

Член 3 
Во членот 5 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„За давање потрошувачки кредити за купување 

јаглен банките можат по исклучок во времето од 
1 април до 30 септември, покрај средствата од ста-
вот 2 на овој член, да користат и други средства со 
кои располагаат." 

Член 4 
Во членот 7 став 1 по зборовите: „самостојно ги 

утврдуваат" се додаваат зборовите: „корисниците и". 
Во ставот 2 точката 2 се брише, а во точката 3, 

која станува точка 2, на крајот на одредбата под 
д) точката се заменува со точка и запирка и по тоа 
се додава нова одредба под ѓ), која гласи: 

,,ѓ) на ученици, студенти и други лица вон ра-
ботен однос — до 800 динари."'. 

Во ставот 3 зборовите: „до 30 септември 1967 
година" се заменуваат со зборовите, „од 1 април 
до 30 септември". 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„Вкупното задолжување по кредитот, освен за 

лицата од ставот 2 точка 2 под ѓ), не може да го 
премине износот од 10-000 динари." 

Член 5 
Во членот 8 став 3 зборовите: „со полагање во 

готови пари на износ од 10% од височината на одо-
брениот кредит" и запирката пред тие зборови се 
бришат. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 54 
24 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е р. 

214. 

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65, 28/66 и 54/67), во врска со членот 59 став 
2 од Законот за девизното работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ 
НА УВОЗОТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД СТРАНА 

НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Во Наредбата за регулирање на увозот на мо-
торни возила од страна на граѓаните („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/64) називот се менува и гласи: „ Од-
лука за регулирање на увозот на моторни возила 
од страна на граѓаните". 

2. Во точката 1 зборовите: „(патнички автомо-
били и моторцикли)" се заменуваат со зборовите: 
„(патнички автомобили, моторцикли и камиони, ка-
ко и шасии и други делови за овие возила)". 

3. Во сите одредби зборот: „наредба" во различ-
ни пленувања се заменува со зборот: „одлука" во 
соодветно члензтвање. 

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

P. п. бр. 53 
24 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Мика Шпиљак, е. р. 

215. 

Врз основа на членот 20 од Законот за Народ-
ната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65 и 47/66), на предлог од Народната 
банка на Југославија, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА КАМАТНАТА СТОПА ЗА КРЕДИТИТЕ ШТО 
НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ИМ ГИ 

ДАВА НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ 

1. На кредитите што им ги дава на деловш!те 
банки Народната банка на Југославија наплатува 
камата по стопа од 6% годишно. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за интересните 
стопи за кредитите што Народната банка на Југо-
славија им ги дава на деловните банки („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/66) 

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

P. п. бр. 55 
24 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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216. 

Врз основа на чл. 37, 39 и 63 од Основниот за-
кон за мерките за унапредување на сточарството и 
за здравствената заштита на добитокот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65 и 29/66), сојузниот секре-
тар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕЗЕ-
МАЊЕ МЕРКИ НА ГРАНИЦАТА ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 

1. Во Наредбата за преземање мерки на грани-
цата за здравствена заштита на добитокот („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 26/67 и 11/68) во точката 
1 во уводната реченица по зборот: „од" се додава 
зборот: „Италија,". 

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

Бр. 9-2880/2 
26 април 1968 година 

Белград 
Заменик 

сојузен секретар, 
за стопанство, 

Владо Јуричиќ, е. р. 

217. 

Врз основа на членот 54 од Основниот закон за 
службата за безбедност на пловидбата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/64 и 47/65), сојузниот секретар 
за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПЛОВИДБАТА ПО РЕКАТА НЕРЕТВА 

1. Со оваа наредба се регулира пловидбата на 
бродови и чамци во делот од реката Неретва (во 
понатамошниот текст: реката), кој се протега од 
нејзината утока до Метковиќ и се граничи: 

1) на утоката — со линијата која светлото на 
црвениот блескот на N главата од насипот го споју-
ва со светлото на белиот блескот на Ѕ главата од 
насипот, преку сигналната црна плутача; 

2) ка ј Метковиќ — по југозападната страна на 
колскиот мост Метковиќ. 

2. АКО СО оваа наредба не е определено поинаку, 
бродови и чамци кога пловат по реката мораат да 
се придржуваат кон одредбите н.а Правилникот за 
одбегнување судири на море („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/66). 

3. Пловидбата по реката може да се врши де-
ње и ноќе. 

4. По реката можат да пловат бродови и чамци 
со газење до 3,5 ш при најнизок водостој. 

5. Бродовите и чамците мораат да пловат по 
реката со својата десна страна. 

6. Бродовите и чамците не смеат да пловат по 
реката при магла која ја намалува видливоста на 
бреговите на реката и пловните или плутачките об-
јекти на реката. 

7. Брод што плови по водата угоре е должен 
да му се истави од патот на брод кој плови низ-
водно. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 на оваа 
точка, теглач кога тегли по водата угоре или низ-
водно им? предност пред секој друг брод. 

Во текот на пловидбата чамците се должни да 
им ге иставуваат од патот на бродовите. 

8. Кога еден брод престигнува друг брод во 
истиот правец на пловидбата, бродот кој што пре-
стигнува мора да се огласи со пет кратки звучни 
сигнали. 

На знакот од ставот 1 на оваа точка бродот кој 
се престигнува скршнува на својата десна страна, 
ако околностите го дозволуваат тоа, оставајќи му 
слободен проод на бродот којшто престигнува и при 
тоа дава еден краток звучен сигнал. 

9. Кога брод тегли пловни објекти приврзани 
за боковите тој може да тегли само по еден објект 
приврзан за секој свој бок, со тоа што вкупната 
широчина на бродот и пловните објекти приврзани 
за обата бока на бродот да не смее да изнесува 
повеќе од 30 т . 

10. Кога два брода, што пловат во спротивен 
правец, ќе се сретнат на утоката на реката, бродот 
што плови низводно е должен да се огласи со еден 
долг звук, а бродот што треба да уплови во реката 
е должен да се запре пред утоката на реката на 
доволна оддалеченост за да му овозможи слободен 
и сигурен проод на бродот што треба да исплови 
од реката. 

11. Кога во пловидба по реката минуваат покрај 
пловни или плутачки објекти, покрај уреди на бре-
гот на реката, покрај места на кои се изведуваат 
хидротехнички работи, како и покрај населени 
места, бродовите и чамците мораат најмалку на 
оддалеченост од 200 m од тие објекти, уреди и места 
да ја намалат брзината така што да не ја загрозу-
ваат нивната безбедност и да не им нанесуваат 
штета. 

12. На бродови што пловат по реката им г за-
брането: 

1) да престигнуваат бродови или да се укотву-
ваат пред утоката на реката, на утоката на реката 
и на сите други тесни места на реката на кои ја 
попречуваат или би можеле да ја попречуваат пло-
видбата; 

2) да им го пресекуваат патот на бродови што 
пловат низводно или по водата угоре на начин кој 
на тие бродови им ја попречува брзината и праве-
цот на пловидбата. 

13. Бродови и чамци можат да минуваат под 
мостот ка ј Роготин, и тоа под средината на мостот 
ако нивната највисока неподвижна точка (врвот од 
катарката и ел.) изнесува до 14 ш, а под страните 
на мостот покрај столбовите ако нивната највисока 
неподвижна точка изнесува до 11 т . Овие мери се 
сметаат при највисок водостој на реката. 

Помеѓу столбовите на мостот ка ј Роготин и бре-
гот им е забранет проод на бродовите. 

14. Брод што плови низводно мора да има при-
готвена котва на крмата. 

15. Брод или чамец што за време на пловидба 
по реката ќе стане неспособен за маневрирање, мо-
ра да се укотви на место на кое не може да им ја 
попречува пловидбата на други бродови. 

16. Укотвени и приврзани кон брегот бродови 
и чамци не смеат кон своите бокови да држат при-
врзани чамци, сплавови и слични објекти ниту как-
ви и да било предмети што стрчат надвор од боко-
вите на бродот односно чамецот. 

Одредбата на ставот 1 од оваа точка не се одне-
сува на уредите и алатот за работа на бродот од 
точката 18 на оваа наредба. 

17. Секој укотвен брод, освен котвено бело свет-
ло на својот преден дел пропишано со Правилникот 
за одбегнување судири на море. должен е да истак-
не и едно котвено бело светло на крмата. 

18. Багер или друг брод што врши ископ во ре-
ката е должен да истакне дење на видно место 
на страната на слободниот проод знаме на Меѓу-
народниот сигнален кодекс „ТЕ", а ноќе — две зе-
лени светла вертикално поставени. Овој пловен 
објект е должен на страната на која не е слободен 
проодот да истакне ноќе две црвени светла верти-
кално поставени. 

Ако багер или друг брод врши во реката ископ 
од обете свои страни, тој е должен дење да истакне 
на видно место на средината на бродот знамиња 
на Меѓународниот сигнален кодекс „ТЕ", а ноќе — 
две зелени светла вертикално поставени на ср?,ди-
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ната на бродот. Покрај тоа, тој е должен со работ-
ни светла (бели) да ги осветли уредите односно ала-
тите со кои се врши ископ от. 

Светлата од ст. 1 и 2 на оваа точка мораат да 
бидат видливи од сите страни на хоризонтот во до-
сег 2 N/m. Растојанието помеѓу две вертикално по-
ставени светла мора да изнесува 1.83 m. 

Кога не вршат ископ БО реката бродовите од 
ст. 1 и 2 на оваа точка се должни да ги отстранат 
уредите и алатот за работа така што тие да не стр-
чат надвор од боковите на бродот и да се повлечат 
спрема брегот на реката за да им овозможат проод 
на другите бродови. 

19. Забрането е преку реката, над реката на 
површината на реката или на дното од реката да се 
поставуваат привреди или други пречки што го по-
пречуваат слободниот проод по реката. 

20. Поставување електрични и други водови, 
кабли, цевки и слични уреди над реката, ва повр-
шината на реката, на дното од реката или во под-
земјето на реката е дозволено, ако тие објекти не го 
попречуваат правилното и безбедно в р т е њ е на пло-
видбата. 

Согласност за поставување на објектите од ста-
вот 1 на оваа точка, како и за поставување однос-
но изградба на други инвестициони објекти што мо-
жат да го попречуваат правилното и безбедно врше-
ње на пловидбата, дава органот на управата над-
лежен за работите на безбедноста на пловидбата 
согласно одредбата на членот 19 точка 4 од Основ-
ниот закон за изградбата на инвестиционите објек-
ти („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/67). 

21. Со парична казна до 1.000 динари ќе се каз-
ни за поморски прекршок работна организација: 

1) ако преку реката, над реката, на површина-
та на реката или на дното од реката поставува 
приврски или други пречки што го попречуваат 
слободниот проод по реката (точка 19); 

2) ако над реката, на површината на реката на 
дното од реката или во подземјето на реката поста-
вува електрични и други водови, кабли, цевки и 
слични уреди без согласност на органот на упра-
вата надлежен за работите на безбедноста на пло-
видбата (точка 20). 

За кое и да било дејствие од ставот 1 на оваа 
точка ќе се казни и одговорното лице во работната 
организација со парична казна до 200 динари. 

22. Со парична казна до 200 динари ќе се казни 
за поморски прекршок лице: 

1) кое преку реката, над реката, на површината 
на реката или на дното од реката поставува при-
врски или други пречки што го попречуваат сло-
бодниот проод по реката (точка 19); 

2) кое над реката, на површината на реката, на 
дното од реката или во подземјето на реката пос-
тавува електрични и други водови, кабли, цевки 
и слични уреди без согласност на органот на упра-
вата надлежен за работите на безбедноста на пло-
видбата (тзчка 20). 

23. Со парична казна до 100 динари ќе се каз-
ни за поморски прекршок заповедник на брод или 
друго одговорно лице на брод: 

1) ако плови по реката со брод чие газење из-
несува над 3,5 ш при најнизок водостој на реката 
(точка 4); 

2) ако бродот плови пе реката со својата лева 
страча (точка 5); 

3) ако бродот плови по реката при магла што ја 
намалува видливоста на бреговите на реката и 
пловните или плутачките објекти на реката (точ-
ка 6); 

4) ако бродот што плови по водата угоре не му 
се ист?еи од патот на бродот кој плови н и з в о д н о 
(точка 7 став 1); 

5) ако бродот што плови по водата угоре или 
низводно не му се истави од патот на теглач што 
тегли (точка 7 став 2); 

6) ако бродот кој се престигнува не скршне на 
својата десна страна кога тоа околностите го дозво-

луваат, оставајќи му го слободен проодот на бро-
дот кој што престигнува (точка 8 став 2); 

7) ако бродот тегли повеќе од по еден пловен 
објект приврзан за секој свој бок или ако вкупната 
широчина на бродот и пловните објекти приврзани 
кон обата бока на бродот изнесува повеќе од 
30 m (точка 9); 

8) ако во случаите определени во точ. 8 и 10 на 
оваа наредба бродот не се огласи со сигналите 
предвидени во тие точки; 

9) ако бродот што има намера да вплови во ре-
ката се сретне со брод што испловува од реката, 
па не се запре пред утоката на реката на доволна 
оддалеченост за да му овозможи слободен и сигу-
рен проод на бродот што испловува од реката 
(точка 10); 

10) ако на оддалеченост од најмалку 200 ш од 
пловните или плутачките објекти, уредите или ме-
стата наведени во точката 11 на оваа наредба, по-
крај кои бродот минува, не ја намали брзината на 
бродот така што да не ја загрози сигурноста на 
односните објекти, уреди и места, и не предизвика 
оштетување на нив (точка 11); 

11) ако престигнува друг брод или ако укотвува 
брод пред утоката на реката, на утохата на реката 
или на другите тесни места на реката на кои се по-
пречува или би можела да се попречува пловидбата 
(точка 12 под 1): 

12) ако бродот му го пресекува патот на друг 
брод што плови низводно или по водата угоре на 
начин кој што на тој брод му ја попречува брзината 
и правецот на пловидбата (точка 12 под 2); 

13) ако со бродот чија највисока неподвижна 
точка (врвот »а катарката и ел.) изнесува над 14 ш 
минува под средината на мостот кај Роготин, однос-
но ако со брод чија највисока неподвижна точка из-
несува над И т минува под страните на мостот ка ј 
Роготин покрај столбовите (точка 13 став 1); 

14) ако со бродот минува помеѓу столбовите на 
мостот ка ј Роготин и брегот (точка 13 став 2); 

15) ако бродот, што плови низводно, нема при-
готвена котва на крмата (точка 14); 

16) ако бродот што за време на пловидбата по 
реката стане неспособен за маневрирање не се у-
котви на место на кое не може да ја попречз^ва 
пловидбата на други бродови (точка 15); 

17) ако бродот што е укотвен или за брегот при-
врзан држи кон својот бок односно кон бокот на 
бродскиот чамец приврзан чамец, сплав или сличен 
објект односно какви и да било предмети што стр-
чат надвор од боковите на бродот односно брод-
скиот чамец, освен уредите и алатите за работа на 
бродовите од точката 18 на оваа наредба (точка 16); 

18) ако укотвениот брод не истакне едно котве-
но бело светло на крмата (точка 17); 

19) ако багерот односно друг брод што врши 
ископ во реката не истакне знамиња на Меѓународ-
ниот сигнален кодекс и светла со опоеделени карак-
теристики и досег (член 18 ст. 1 до 3); 

20) ако багерот односно друг брод кога не врши 
ископ во реката не ги истави своите уреди и алат 
за работа на начинот тие да не стрчат надвор од не-
говите бокови, или ако не се повлече кон брегот на 
реката за да им овозможи проод на други бродови 
(точка 18 став 4);. 

21) ако преку реката, над реката, на површи-
ната на реката или на дното од реката поставура 
приврски или други пречки што го попречуваат 
слободниот проод по реката (точка 19). 

24) Со парична казна до 100 ООО динари ќе се 
казни за поморски прекршок водител на чамец: 

1) ако плови по реката со чамец чие газење 
изнесува над 3,5 m при најнизок водостој (точка 4); 

2) ако чамецот плови по реката со својата лева 
страна (точка 5); 

3) ако чамецот плови по реката при магла што 
ја намалува видливоста на бреговите на реката и 
другите пловни или плутачки објекти (точка 6); 
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4) ако чамецот во текот на пловидбата не му 
се истави од патот на брод (точка 7 став 3); 

5) ако на оддалеченост од најмалку 200 ш од 
пловните или плутачките објекти, уредите или ме-
стата наведени во точката 31 на оваа наредба, по-
крај кои чамецот минува, не му ја намали брзи-
ната на чамецот така што да не ја загрози сигур-
носта на односните објекти, уреди и места и не пре-
дизвика оштетување на нив (точка И); 

6) ако со чамецот чија највисока неподвижна 
точка (врвот на катарката и ел.) изнесува над 14 m 
минува под средината на мостот ка ј Роготин, од-
носно ако со чамецот чија највисока неподвижна то-
чка изнесува над 11 m минува под страните на мос-
тот кај Роготин покрај столбовите (точка 13 став 1); 

7) ако чамецот што за време на пловидба ќе 
стане неспособен за маневрирање не го укотви на 
место на кое тој не може да ја попречува пловид-
бата на други бродови и чамци (точка 15); 

8) ако укотвен или кон брегот приврзан чамец 
држи за својот бок приврзан чамец, сплав или сли-
чен објект односно какви и да било предмети што 
сгрчат надвор од боковите на чамецот (точка 16); 

9) ако преку реката, над реката, на површината 
на реката или на дното од реката поставува приврс-
ка? или други пречки што го попречуваат слобод-
ниот проод по реката (точка 20). 

25, Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
триесет дена од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ'4. 

Бр. 2618/6 
22 април 1968 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

др Боривое Јелиќ, е. р. 

218. 

Врз основа на членот 14 став 3 и членот 15 став 
2 од Законот за Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65 и 47/66), гу-
вернерот на Народната банка на Југославија доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИ-
ТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за височината на задолжител-
ната резерва на деловните банки ка ј Народната 
банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
51/66, 48/67, 5/68 и 11/68) во точката 1 по ставот 1 се 
додава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, деловните банки во периодот од 29 април до 
10 мај 1968 година задолжителната резерва ка ј На-
родната банка па Југославија ќе ја држат во висо-
чина од 28% од основицата утврдена во тој став." 

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

О. бр. 41 
24 април 1968 годите 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
др Никола Миљанић, е р 

219. 

Врз основа на чл. 14, 14а и 44 од Законот за На-
родната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65 и 47 бб), членот 5 од Законот за 
измени и дополненија на Законот за Народната 
банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 47/66) и членот 102 од Законот за банките и кре-
дитните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65, 29/65, 4 бб, 26/66, 1/67, 17/67 и 54/67), во соглас-
ност со Сојузниот извршен совет, гувернерот на 
Народната банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВНИ-
ТЕ БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ПО РАБОТИТЕ НА КРАТКОРОЧНО 

КРЕДИТИРАЊЕ 

1. Во Одлуката за регулирање на односите на 
деловните банки со Народната банка на Југославија 
по работите на краткорочно кредитирање („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 50/66, 11/67, 29/67, 48/67 и 
8/68), во точката 4 став 1 одредбата под 4 се брише. 

Досегашната одредба под 5, која станува одред-
ба под 4, се менува и гласи: 

„4) врз основа на договорот за кредитите дадени 
за производство и приготвување стоки за извоз и на 
договорот за кредитите дадени на туристички, уго-
стителски и трговски организации заради нивно 
приготвување за давање услуги на странски туристи 
односно за снабдување на странски туристи во текот 
на туристичката сезона — до височина од 25% од 
износот на кредитот што банката му го дала на ко-
митентот, а под услов продажбата да е договорна 
Ci> странски купувач или да постои соодветен доказ 
дека стоката ќе се извезе односно дека услугите ќе 
се извршат во предвидениот обем, како и дека на-
платата ќе се оствари во девизи што се од значење 
за одржувањето ликвидноста во меѓународните пла-
ќања:". 

Во досегашната одредба под 6, која станува од-
редба под 5, на крајот точката се заменува со точ-
ка и запирка и по тоа се додаваат три нови одред-
би, кои гласат: 

„6) врз основа на документите за извршениот 
извоз на стоки на комерцијален кредит заверени 
од царинарницата — под услов наплатата да се вр-
ши во девизи што се од значење за одржувањето 
ликвидноста во меѓународните плаќања и рокот на 
отплатување!1© на комерцијалниот кредит, сметајќи 
ед денот на извршениот извоз, да не е подолг од 
една година, и тоа во височина: 

— до 100% од износот на кредитот што банката 
му го дала на комитентот, ако побарувањето на ко-
рисникот на кредитот спрема странскиот купувач 
втасува во рок до три месеци од денот на поднесу-
вањето на барањето за реесконт; 

— до 50% од износот на дадениот кредит на ко-
митентот, ако побарувањето на корисникот на кре-
дите)!1 спрема странскиот купувач втасува во рок 
од три месеци до една година од денот на поднесу-
вањето на барањето за реескопт: 

7) врз основа на документите за извршениот из-
воз на стоки на кс пси ги а пионон лагер во странство, 
заверени од царинарницата — под услов рокот за 
враќање на кредитот даден на комитентот да не <? 
подолг од 90 денг од д^чгот на извршеното привре-
мено царинење па стоките, и наплатата пЛ стоките 
продадени во странство да е е врши во девизи ипм 
се од значење за одржувањето ликвидноста во меѓу-
народните плаќања; 

8) врз основа на договорот за кредитите да-
дени во смисла па членот 2 од Законот за насочу-
вање средствата што ќе се користат за давање опре-
делени кредити за инвестиции („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 54/67), под услов користењето на реес-
коитот по овој основ да не е подолго од една година, 
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сметајќи од денот кога му е даден кредитот на ко-
митенте т од страна на банката, а до височина: 

од 30% од состојбата на ире актите дадени 
за извоз на опрема и бродови на кредит и за изве-
дуваше инвестициони работи во сгрс-иство на кре-
дит; 

— од 20% од состојбата на кредитите дадени за 
продавање на кредит на домашна опрема од се-
риско производство во земјата." 

По ставот 1 се додаваат три нови става, кои 
гласат: 

„По исклучок од одредбата под 1 на ставот 1 
од оваа точка, банката може да даде кредит со рок 
за враќање и до 150 дена, ако е во прашање извоз 
во воневропски земји кој се наплатува во девизи од 
значење за одржувањето ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања. 

РОКОТ за враќање на кредитот од 90 дена од 
одредбата под 1 на ставот 1 од оваа точка и рокот 
од 150 дена од ставот 2 на оваа точка, банката мо-
же да го продолжи, ако корисникот на кредитот, 
најдоцна за 15 дена по истекот на рокот договорен 
за враќање на кредитот, и поднесе решение од На-
родната банка на Југославија за продолжувањето 
на рокот за внесување девизи. 

Народната банка може, по потреба, да ја мену-
ва височината и роковите за користење на реескон-
тен односно документиран кредит предвидени во ст. 
1 до 3 на оваа точка, за што однапред ќе ги извести 
банките." 

2. Во точката 5 став 1 процентот: „15%" се заме-
нува со процентот: „20%". 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Реесконтниот лимит од ставот 1 односно ставот 

2 на оваа точка банката може да го користи врз 
основа на меници од точката 4 став 1 под 2 и 3 на 
оваа одлука најмногу до височина од 75% од изно-
сот на тој лимит." 

Досегашниот став 4, кој станува став 5, се ме-
нува и гласи: 

,^есконтниот лимит од ставот 1 односно ставот 
2 на оваа точка банката може да го пречекори: 

1) за дел од кредитите за извоз дадени во сми-
сла на точката 4 став 1 под 1 и 5 на оваа одлука - -
ако 40% од реесконтниот лимит веќе искористила 
врз основа на такви кредити; 

2) за дел од кредитот што го реесконтира во 
смисла на точката 4 став 1 под 4 на оваа одлука, 
а кој преминува една четвртина од утврдениот реес-
контен лимит, но најмногу до износот од 30% од 
состојбата на кредитите за извоз дадени во смисла 
на точката 4 став 1 под 1 и 5 на оваа одлука." 

3. Во точката 7 став 3, на крајот, се додава нова 
реченица: „Ова ограничување не се однесува на 
кредитите што банката ги дава за купување и за 
залихи на домашна пченица од родот на 1968 го-
дина." 

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

О. бр. 473 
26 април 1968 година 

Белград 
Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
др Никола Миљанић, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

НА УСТАВВДШТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 
УКИНУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ОДДЕЛОТ II 
ТОЧКА 1 ПОД 9 И 10 И ТОЧКА 2 ПОД 4 ДО 12 
ОД РЕШЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА 

УПРАВАТА ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ ВО 
НЕВЕСИЊЕ 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 
законитоста на одделот II точка 1 под 9 и 10 и точ-

ка 2 под 4 до 12 од Решението на работната заедни-
ца на Управата за комунални работи во Невесиње 
бр. 104-5/65 од 26 јули 1965 година, на кое Собра-
нието на општина Невесиње дало согласност со сво-
ето решение бр. ОЗ' 1 1271/1 од 31 јули 1965 година, 
врз основа на јавната расправа одржана на 12 фе-
вруари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинуваат одредбите на одделот II точка 1 
под 9 и 10 и точка 2 под 4 до 12 од Решението на 
работната заедница на Управата за комунални ра-
боти во Невесиње бр. 104-5/65 од 26 јули 1965 годи-
на, на кое Собранието на општина Невесиње дало 
согласност со своето решение бр. 03/1 1271/1 од 31 
јули 1965 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службени гласник општине Неве-
сиње". 

3. Причините поради кои Уставниот суд на Ју-
гославија ја донесе својата одлука се следните: 

Во одделот II точка 1 под 9 и 10 на наведеното 
решение Управата за комунални работи во Невеси-
ње ги определува цените за комуналните услуги 
за користење вода за перење на автомобили и тура-
л е вода во резервоар како за автомобили во соп-
ственост на граѓани така и за автомобили во опште-
ствена сопственост, а во истиот оддел во точката 
2 под 4 до 12 ги определува цените за вршење ус-
луги за чистота што за користење на моторни и 
запрежни возила се плаќаат во различни износи за-
висно од видот' на возилото и сопственоста на во-
зилото. 

Оценувајќи ја законитоста на наведените од-
редби Уставниот суд на Југославија зазеде стано-
виште дека Управата за комунални работи во Не-
весиње незаконито го пропишала надоместокот за 
перење автомобили и полнење резервоари бидејќи 
со истото решение пропишала и надоместок за ко-
ристење на вода што ја плаќаат граѓани и работни 
организации според количината на потрошената во-
да односно во паушален износ. Оттаму произлегува 
дека сопствениците на моторни возила двојно се 
оптоварени со обврска за плаќање вода, и тоа ед-
наш по основ на тарифата предвидена за сите гра-
ѓани и работни организации а другпат по основ иа 
тарифата од одредбите на одделот II точка 1 под 
9 и 10 на решението, та така за иста услуга пла-
ќаат надоместок двапати по различни основи. 

Во поглед одредбите на одделот II тоната 2 под 
4 до 12 на наведеното решение Уставниот суд на 
Југославија зазеде становиште дека комуналната 
работна организација не е овластена да воведува 
надоместоци за услуги што непосредно им се вр-
шат на граѓаните и работните организации. 

Земајќи ги предвид наведените околности, а 
особено односите создадени со одредбите што б?а 
предмет на оцена на законитоста, Уставниот суд 
одлучи, во смисла на членот 26 од Законот за Ус-
тавниот суд на Југославија, спорните одредби ка-
ко незаконити да ги укине со тоа што уктитг^лтз 
одредби да не се применуваат од денот на објаву-
вањето на оваа одлука во „Службен лист ка СФРЈ". 

У бр. 540/66 
12 февруари 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Блажо Јовановиќ, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Сфааа ЛЗЛ — Број 17 
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Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузни-
те органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ТРУД 

Се разрешува Иван Лај од должноста помошник 
претседател на Сојузниот совет за труд, поради оде-
ње на друга должност. 

Б. бр. 44 
17 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 89 од Законот за сојузни-
те органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

За советник на директорот на Сојузниот завод 
за цени се назначува Зоран Божиновски, шеф на 
анализа во Службата на општественото книговод-
ство во Битола. 

Б. бр. 38 
17 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 83 од Законот за сојузни-
те органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА 

СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

За заменик директор на Сојузниот завод за це-
ни се назначува Александер Шкрабан, помошник 
директор на Сојузниот завод за цени. 

Б. бр. 36 
17 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 89 од Законот за сојузни-
те органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

За советник на директорот на Сојузниот завод 
за цени се назначува Митар Бакиќ, претседател на 
Одборот за план и финансии на Републичкиот со-
бор на Скупштината на СР Црна Гора. 

Б. бр. 39 
17 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 89 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

За советник на директорот на Сојузниот завод 
за цени се назначува Мирко Јамник, директор на 
Заводот за цени на СР Словенија. 

Б. бр. 37 
17 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Ника Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 88 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕ-

ХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

За помошник директор на Сојузната дирекција 
за резерви на прехранбени производи се назначува 
Јосип Вајдиќ, генерален директор на „Агромљек^р-
ски комбинат", Загреб. 

Б. бр. 43 
17 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 
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Врз основа на членот 102 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", 6 i . 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА UNICEF 

1. Се разрешуваат од функцијата член на На-
ционалната комисија за UNICEF: др Богдан Срдар, 
Стане Шелих, Марија Рупена-Осолник, Бранка Са-
виќ и Иванка Кекиќ. 

2. Се назначуваат за членови на Националната 
комисија за UNICEF' 

1) Вера Филиповић член на Извршниот одбор 
на Советот за воспитување и заштита на децата на 
Југославија и претседател на Републичкиот одбор 
за воспитување и заштита на децата на СР Босна 
и Херцеговина; 

2) Мајда Гаспари, републички секретар за здрав-
ство и социјална заштита на СР Словенија; 

3) Милка Малеска-Вранишевиќ, член на Цен-
тралниот одбор на Југословенскиот црвен крст и се-
кретар на Републичкиот одбор на Црвен крст на СР 
Македонија; 

4) др Карло Пансини, професор на Медицин-
скиот факултет на Свеучилиштето во Загреб и уп-
равник на Центарот за заштита на мајката и детето 
во Загреб; 

5) Милка Трбоевиќ, член на Сојузната конфе-
ренција за општествена активност на жените и се-
кретар на Комисијата за општествена активност на 
жените на СР Хрватска. 

Б. бр. 40 
17 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за заслуги во развивањето pi зацвр-
стувањето на мирољубивата соработка и пријател-
ските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Кралството Мароко 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Мехди Мрани Жентар, извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Кралството Мароко во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 19 
2 март 1967 година 

Белград 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

211. Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за пензиското осигурување — 341 

212. Закон за утврдзпзање работните места на 
кои стажот на осигурување се смета со 
наголемено траење — — — — — — 345 

213. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за општите услови за давање потро-
шувачки кредити — — — — — — 350 

214. Одлука за измени на Наредбата за регу-
лирање на увозот на моторни возила од 
страна на граѓаните — — — — — — 350 

215. Одлука на каматната стопа за кредитите 
што Народната банка на Југославија им 
ги дава на деловните банки — — — — 350 

216. Наредба за дополнение на Наредбата за 
преземање мерки на границата за здрав-
ствена заштита на добитокот — — — 351 

217. Наредба за пловидбата по реката Неретва 351 

218. Одлука за измена на Одлуката за височи-
ната на задолжителната резерва на де-
ловните банки ка ј Народната банка на 
Југославија — — — — — — — — 353 

219. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за регулирање на односите на де-
ловните банки со Народната банка на 
Југославија по работите на краткорочно 
кредитирање — — — — — — — 353 

Одлука на Уставниот суд на Југославија за 
укинување на одредбите од одделот II 
точка 1 под 9 и 10 и точка 2 под 4 до 12 

354 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. p., 

од Решението на работната заедница на 
Управата за комунални работи во Неве-

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликува за заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на мирољубивата соработка и при-
јателските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Репз^блика Југославија и Кралството Гр-
ција 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Vasilios Elefteriadis, жеран на Генералниот 
конзулат на Кралството Грција во Скопје. 

Бр. 20 
б март 1967 година 

Белград в 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 


