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Среда, 27 јануари 1965 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 4 ГОД. XXI 

Цена на овој број е 75.- дин. - Прет-
плата за 1965 година изнесува 2.500.— 
дин., а за странство 3.500.— динари. -
Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 
1. Пошт. фах 226 - Телефони: цен-
трала 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661. Слу-
жба за претплата 51-732 и Продавна 

служба 51-671. 

21. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА 

СТОКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 1964 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремено продолжу-
вање на важењето на стопите на придонесот за со-
цијално осигурување определени за 1964 година, што 
го усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од "25 декември 1964 година и на сед-
ницата на Социјално-здравствениот собор од 14 ја-
нуари 1965 година. 

П. Р. бр. 119 
15 јануари 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
ЕДВАРД Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕ-
ЊЕТО НА СТОПИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СО-

ЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
ЗА 1964 ГОДИНА 

Член 1 
Од 1 јануари 1965 година до почетокот на приме-

нувањето на новите стопи на придонесот за здрав-
ствено, инвалидско и пензиско осигурување и за 
додаток на деца, што ќе ги утврдат заедниците на 
социјалното осигурување според одредбите од За-
конот за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/62), ќе се применуваат стопите на придонесот 
определени за 1964 година, ако собранието на оддел-
на заедница привремено не определи друга стопа. 

До определувањето на новите стопи на придо-
несот за запослување на работници според пропи-
сите за запослувањето на работниците, тој придо-
нес ќе се уплатува по стопа од 0,5%. 

и Член 2 
Ако собранието на одделна заедница на социјал-

ното осигурување определи привремена други стопи 
на основните придонеси за социјално осигурување 
односно на придонесот за додаток на деца наместо 
применувањето на стопите определени за 1964 го-
дина (член 1 став 1), збирот на сите тие стопи заедно 
со стопата на придонесот за запослување на робот-
ници не може да ја надмине највисоката граница 
од 24,5% во смисла на Законот за границите за опре-
делување во'1964 година на нормите на придонесите 
за социјално осигурување и за додаток на деца и 

за нормата на придонесот за запослување на ра-
ботници („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63). 

Член 3 
За сигурносната резерва и валоризационата ре-

зерва на фондовите на инвалидското осигурување 
и пензиското осигурување, до новото определување 
на процентите на задолжителното издвојување спо-
ред одредбите од Законот за организацијата и фи-
нансирањето на социјалното осигурување, ќе се из-
двојува вкупно дел од приходите остварени со 
основните придонеси за инвалидско осигурување и 
пензиско осигурување најмалку според збирот на 
процентите пропишани со Одлуката за најниските 
проценти на задолжителното издвојување во 1964 
година за сигурносна резерва и валоризациона ре-
зерва на фондовите на инвалидското осигурување 
и пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/63). 

Член 4 
Додека не се утврдат новите основи за опреде-

лување на паричните примања од здравственото оси-
гурување на лицата со самостојни дејности, чие со-
цијално осигурување е установено со договор, ќе се 
земаат основите определени во смисла на членот 
240 ст. 1 и 2 од Основниот закон за пензиското оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64). 

Придонесите за социјално осигурување на лица-
та што вршат самостојни дејности а се осигурени врз 
основа на договор, ќе се пресметуваат од основите 
од ставот 1 на овој член наголемени за 50%, додека 
не се утврдат новите основи за пресметување на 
тие придонеси. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1965 година. 

22. 
Врз основа на членот 47 став 1 точка 4 од За-

конот за стопанско-планските мерки во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 31/64, 42/64, 
46/64 и 51/64) и членот 1 од Законот за привремено ' 
продолжување на важењето на определени одредби 
од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ДОТАЦИИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ НА ПОМОРСКИОТ, РЕЧНИОТ И ВОЗДУШ-

НИОТ СООБРАКАЈ 
1. Од Сојузниот буџет за 1965 година им се до-

делуваат дотации за вршење на линискиот внатре-
шен патнички сообраќај според објавениот ред на 
возењето, и тоа: 
1) на претпријатието Јадранска 

линиска пловидба, Риека 535 милиони динари 
2) на претпријатието Југосло-

венски аеротранспорт, Бел-
град - — — — — — 520 милиони динари 
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1) на претпријатието Југосло-
венско речно бродарство, 
Белград — — — — - 4 5 милиони динари. 

Средствата на дотацијата влегуваат во вкуп-
ниот приход на корисникот. 

2. Дотациите од точката 1 на оваа одлука ќе се 
исплатуваат во ендакви износи во текот на по-
следниот месец од секој квартал. 

^ 3. Поблиските услови и начинот на користење 
на средствата на дотациите од точката 1 на оваа од-
лука ги утврдува, по потреба, сојузниот секретар за 
сообраќај и врски, во согласност со сојузниот се-
кретар за буџет и организација на управата. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престануваат да важат: Одлуката за кори-
стење на дотациите одобрени од средствата на фе-
дерацијата на стопанските организации на помор-
скиот, речниот и воздушниот сообраќај („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 30/62), Наредбата за утврдување 
на линиите на поморскиот, речниот и воздушниот со-
обраќај, што ќе се одржуваат во 1963 година заради 
потребите на јавниот сообраќај од интерес за фе-
дерацијата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/62) и 
Наредбата за условите и начинот на употребата на 
дотациите одобрени од средствата на федерацијата 
на стопанските организации на поморскиот, речниот 
и воздушниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 4/63). 

5. ,Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1965 година. 

Р. п. бр. 173 
4 јануари 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

23. 
Врз основа на членот 47 став 1 то,чка 4 од За-

конот за стопанско-планските мерки во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 31/64/42/64,46/64 
и 51/64), во врска со членот 1 од Законот за привре-
мено продолжување на важењето на определени 
одредби од Законот за стопанско-планските мерки 
во 1964 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64), 
Сојузниот извршен совет донесува' 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО ВО 1965 
ГОДИНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 

ПРЕМИЈА ЗА ДОБИТОК ВО 1964 ГОДИНА 
1. Одлуката за определување премија за доби-

ток во 1964 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/64 и 17/64) ќе се применува и во 1965 година. 

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

Р. п. бр. 7 
8 -јануари 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

24. 
Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот 

на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОРГАНИЗА-
ЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ НА 
ПЕТТИОТ СВЕТСКИ КОНГРЕС ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 
НЕСРЕЌИ ПРИ РАБОТАТА И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ЗАБОЛУВАЊА 
1. Се основа Југословенски организационен ко-

митет за приготвување на Петтиот светски конгрес 

за спречување несреќи при работата и професио-
нални заболувања. 

2. Претседателот, членовите и генералниот се-
кретар на Југословенскиот организационен комитет 
за приготвување на Петтиот светски конгрес за 
спречување несреќи при работата и професионални 
заболувања ги именува Сојузниот извршен совет 
од редовите на функционерите на непосредно за-
интересираните југословенски организации и органи. 

3. Југословенскиот организационен комитет за 
приготвување на Петтиот светски конгрес за спре-
чување несреќи при работата и професионални за-
болувања ќе ги изврши сите потребни работи околу 
приготвувањето за успешно одржување на овој 
конгрес 

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

Р. п. бр. 8 
14 јануари 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

25. 

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛЕН ОДБОР ЗА ГО-

ДИНАТА ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
1. Се формира Национален одбор за Годината 

за меѓународна соработка. 
2. Националниот одбор за Годината за меѓуна-

родна соработка ја утврдува програмата н^ акциите 
во врска со прославата на Годината на Организа-
цијата на Обединетите нации за меѓународна сора-
ботка, го следи спроведувањето на тие акции, ги 
координира акциите што ги преземаат југословен-
ски органи, установи и организации во Југославија 
и во странство и одржува врски со соодветните 
тела во други земји и со Комитетот на Обединетите 
нации за ,Годината за меѓународна соработка. 

3. Зд претседател и членови на Националниот 
, одбор за Годината за меѓународна соработка се име-

нуваат, и тоа: 

за претседател: 
1) Јанез Випотник, сојузен секретар за просвета 

и култура 

за членови: 
^ 2) Васо Бутозан, редовен професор на Ветери-
нарниот факултет во "Сараево; 

3) Владимир Дамјановиќ, секретар на Национал-
ната комисија ФАО — на Организацијата на ОН за 
земјоделство и исхрана; 

4) Љубомир Дрндиќ, помошник претседател на 
Сојузниот комитет за туризам; 

5) Осман Ѓикиќ, секретар на Комисијата за кул-
турни врски со странство; 

6) Радомир Гериќ, помошник сојузен секретар за 
здравство и социјална политика; 

7) Бранимир Јанковиќ, проректор на Универ-
зитетот во Белград; 4 

8) Карел Кос, државен советник во Сојузниот 
секретаријат за просвета и култура; 

9) Ерих Кош, генерален секретар на Југосло-
венската лига за мир, независност и рамноправност 
на народите; 

10) Херберт Краус, претседател на Комисијата 
за соработка со меѓународни здравствени органи-
зации; 
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11) Гораз Кушеј, член на Академијата на нау-
ките и уметностите на Словенија и редовен профе-
сор на Правниот факултет во Љубљана; 

12) Лео Матес, член на Националната комисија 
за УНЕСКО и директор на Институтот за меѓуна-
родна политика и стопанство; 

13) Даница Милутиновиќ, секретар на Култур-
но-просветниот собор на Собранието на Црна Гора; 

14) Боривое Мирковиќ, претседател на Меѓуна-
родната комисија на ЦК на Сојузот на младината 
на Југославија; 

15) Звонко Перишиќ, началник на Управата за 
меѓународни врски во Државниот секретаријат за 
надворешни работи; 

16) Александар Петковиќ, потпретседател на Со-
јузот на новинарите на Југославија; 

17) Јакша Петриќ, секретар на Комисијата за 
меѓународни врски на Сојузниот одбор на ССРНЈ; 

18) Милева Плановјевиќ, секретар на Централ-
ниот совет на СОЈ; 

19) Мара Рупена, генерален секретар на Југо-
словенскиот Црвен крст; 

20) Капичиќ Јово, државен потсекретар во Со-
јузниот секретаријат за информации; 

21) Владимир Сердар, редовен професор на Еко-
номскиот факултет во Загреб; 

22) Љупчо Ставрев, потпретседател на Собра-
нието на Скопје; 

23) Рафаел Табор, член на Националната коми-
сија за меѓународна организација на трудот; 

24) Јоже Улчар, вонреден професор на Природа 
но-математичкиот факултет и проректор на Уни-
верзитетот во Скопје; 

25) Првослав Васиљевиќ, генерален директор на 
Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони; 

26) Јосип Змаиќ, директор на Сојузниот завод 
за меѓународна техничка соработка. 

4. Стручните и административните работи на 
Националниот одбор за Годината за меѓународна 
соработка ги врши Државниот секретаријат за на-
дворешни работи. 

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

Р. п. бр. 9 
14 јануари 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

26. 

Врз основа на членот 10 од Уредбата за девиз-
ното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/61 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63) и точката 2 
од Наредбата за определување на комуналните бан-
ки што се овластени за вршења девизни работи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64), На предлог 
од гувернерот на Народната4 банка на Југославија, 
сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КОМУНАЛНИ 
БАНКИ КАКО ОВЛАСТЕНИ БАНКИ ЗА ВРШЕЊЕ 

ДЕВИЗНИ РАБОТИ 
1. Како овластени банки за вршење девизни ра-

боти се прогласуваат: 
1) Комуналната банка Марибор; 
2) Комуналната банка Сплит; 
3) Комуналната банка Суботица; 
4) Комуналната банка и штедилница Осиек. 

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

Бр. 3-462/1 
14 јануари 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

27. 

Врз основа на членот 69 став, 2 од Уредбата за 
трговската дејност и трговските 'претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60, 
13/61, 27/61, 6/62, 16'62 1и 4/63), сојузниот секретар за 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕД-

БАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАРЖА ВО 
ПРИМЕТОТ НА ДОБИТОК 

1. Наредбата за определување маржа во проме-
тот на добиток („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/62 и 
40/62) престанува да важи. " 

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

Бр. 276/1 
19 јануари 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за трговија, 
Драгутин Косовац, с. р. 

Врз основа на членот 10 став 1 од Законот за 
правата на носителите на „Партизанска спомени-
ца. 1941" („Службен лист на ФНРЈ", бр. .15/56), со-
јузниот секретар за буџет и организација на упра-
вата издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАН-
СКА СПОМЕНИЦА 1941" ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГО-

ДИШНИОТ ОДМОР ВО 1965 ГОДИНА 
1. На име надоместок на трошоците за користе-

ње на годишниот одмор во 1965 година на носите-
лите на „Партизанска споменица 1941" ќе им се 
исплати износот од 60.000 динари. 

2. Дозначувањето на надоместокот од точката^ 1 
на оваа наредба ќе го врши исклучиво филијалата, 
на Народната банка 101-14 како основна организа-
циона единица на Службата на општественото кни-
говодство, Белград, по пат на банчина упатница на 
адреса на корисникот, по списоците добиени од Др-
жавниот секретаријат за народна одбрана, или на 
адреса на полномошникот. 

3. Исплатувањето на надоместокот на трошоците 
за користење на годишниот одмор ќе се врши од 1 
јануари 1965 година. 

4. Надоместокот на трошоците за користење на 
годишниот одмор за 196С година и поранешните го-
дини, кој на носителите на „Партизанска спомени-
ца 1941" не им е исплатен од кои и да било причи-
ни, не може, во смисла на членот 10 став 2 од За-
конот за правата на носителите на „Партизанска 
споменица 1941", да им се исплати во 1965 година. 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 401-1810/65-1 
15 јануари 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за буџет и организација, на управата, 
Зоран Полич с. р. 
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29. 

Врз основа на членот 26 од Законот за искори-
стување на воздухопловните пристаништа („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 12/64), сојузниот секретар 
за сообраќај и врски донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИ-
СТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ ЗА 

ЈАВЕН ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ 
1. Воздухопловните пристаништа мораат да би-

дат редовно отворени за јавен воздушен сообраќај, 
и тоа: 

Воздухо-
пловно при-

станиште 

Во зимски период 
(од 16 X до 15 IV) 

од до 
часот 

Во летен период 
(од 16 IV до 15 X) 

од до 
часот 

Белград О.ОО 24.00 О.ОО 24.00 
Загреб о.оо 24.00 О.ОО 24.00 
Дубровник 07.00 19.00 05.00 21.00 
Љубљана 06.00 19.00 06.00 20.00 
Титоград 06.310 18.30 05.00 21.00 
Тиват 07.00 14.00 07.00 14 00 
Иванград 07.00 15.00 07.00 15.00 
Сараево 07.00 16.30 05.30 19.00 
Мостар 07.00 16.00 07.00 16.00 
Скопје 06.00 18.00 06.00 18.00 
Приштина 12.00 16.30 08.00 11.00 

16.00 20.00 

2. Воздухопловните пристаништа кои можат да 
се користат за полетување и слетување на возду-
хоплови само во текот на летна сезона, мораат да 
бидат отворени за јавен воздушен сообраќај, и тоа: 

Воздухо-
пловно при-

станиште 
Во времето 

од до 
од до 

часот 

Сплит 
Охрид 
Жабљак 

15 јуни 30 септември! 
1 јули 15 септември 
1 јули 15 септември 

05.00 
08.00 
07.00 

19.00 
13.00 
14.00 

по времето определено во точката 1 или 2 на ова 
решение ако го бараат тоа потребите на јавниот 
собраќај. Одлука за тба донесува претпријатието за 
аеродромски услуги или друго претпријатие што 
врши искористување на воздухопловно пристани-
ште, во согласност со другите работни организации 
и органи на управата кои на воздухопловното при-
станиште вршат определена дејност или служба 
неопходна за полетување и слетување на воздухо-
плови и прифаќање и отпрема на воздухоплови, 
патници, багаж и стоки. 

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

Бр. 343-11/64 
7 јануари 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Марин Цетиниќ, с. р. 

3. Воздухопловното пристаниште мора да биде 
отворено за јавен воздушен сообраќај и по истекот 
на времето определено во точката 1 или 2 на ова 
решение — до слетувањето на воздухопловот кој 
задоцнил поради непредвидени околности во текот 
на летањето, ако воздухопловот од претходното во-
здухопловно пристаниште полетал во времето кое 
под нормални околности му овозможува на тоа во-
здухопловно пристаниште да слета во времето опре-
делено во точката 1 или 2 на ова решение и ако 
службата за водење на воздухопловите и за кон-
трола 1а воздушната пловидба на воздушните пати-
шта во воздушниот простор на Југославија за та-
квото задоцнување го известила претпријатието за 
аеродромски услуги или друго претпријатие што 
врши искористување на воздухопловно приста-
ниште. 

Претпријатието за аеродромски услуги или дру-
го претпријатие што врши искористување на возду-
хопловно пристаниште е должно да му овозможи 
слетување на воздухопловот и да изврши негово 
прифаќање и пред или по времето определено во 
точката 1 или 2 на ова решение ако воздухопловот 
на тоа воздухопловно пристаниште слетува поради 
виша сила или во нужда и ако е за тоа претприја-
тието благовремено известено. 

4. Воздухопловното пристаниште може да биде 
отворено за јавен воздушен сообраќај и пред или 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за парич-
ните примања кои се сметаат како личен доход од 
кој се плаќа придонес од работен однос и за па-
ричните примања кои претставуваат надоместок на 
фактичните трошоци објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/64, се поткраднала долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА КОИ 
СЕ СМЕТААТ КАКО ЛИЧЕН ДОХОД ОД КОЈ СЕ 
ПЛАЌА ПРИДОНЕС ОД РАБОТЕН ОДНОС И ЗА 
ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА КОИ ПРЕТСТАВУВААТ 

НАДОМЕСТОК НА ФАКТИЧНИТЕ ТРОШОЦИ 
Во точката 1 став 2 наместо зборовите: „вон ре-

довно работно време" треба да стојат зборовите: 
„вон работен однос". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 11 јану-
ари 1965 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
ОДЛУКА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
СО КОЈА СЕ ОДБИВА ПРЕДЛОГОТ ДА СЕ УКИНЕ 
ИЛИ ПОНИШТИ ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕНОТ 3 
СТАВ 2 ОД ОДЛУКАТА НА НАРОДНИОТ ОДБОР 
НА ОПШТИНАТА НОВИ САД ЗА ТАРИФАТА ЗА 
УСЛУГИТЕ НА КОМУНАЛНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

„ЧИСТОТА", НОВИ САД 
Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 

законитоста на член 3 став 2 од Одлуката на На-
родниот одбор на општината Нови Сад за Тари-
фата за услугите на Комуналното претпријатие 
„Чистоќа", Нови Сад, врз основа на јавната распра-
ва орджана на 28 декември 1964 година, ја донесе 
следната 

О Д Л У К А 
1. Се одбива предлогот на Работничкиот совет 

на Претпријатието „Стандард" од Нови Сад да се 
укине или поништи одредбата на членот^ став 2 
на Одлук,ата на Народниот одбор на општината Но-
ви Сад, бр. 14074/63 од 29 април 1963 година, за Та-
рифата за услугите на Комуналното претпријатие 
„Чистоќа", Нови Сад (објавена во „Службени лж:т 
среза Нови Сад", бр. 14/63), со која се утврдува об-
врската на корисниците на сите стопански и јавшг 
објекти што се наоѓаат на подрачјето на град Нови 
Сад со Петроварадин, да се користат со услугите 
на организацијата за одржување чистота. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службени лист среза Нови Сад". 

3. Уставниот суд на Југославија ја донесе сво-
јата одлука од овие разлози: 
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Работничкиот совет на Претпријатието „Стан-
дард" од Нови Сад поднесе предлог Уставниот суд 
на Југославија да ја укине или поништи цитира-

.ната одредба на одлуката, односно Судот со од-
лука да ја утврди смислата на одредбата од Одлу-
ката за Тарифата за услугите на Комуналното прет-
пријатие „Чистоќа", Нови Сад, која Л одговара на 
Уредбата за цените на комуналните производи и 
услуги што ги користат стопански организации, др-
жавни органи и установи. Со одредбата на членот 2 
став 2 на Уредбата за цените на комуналните про-
изводи и услуги што ги користат стопански орга-
низации, државни органи и установи („Службен 

- лист СФРЈ", бр. 41/63) се утврдува: „Не може да се 
пропише стопанските организации за производите 
и услугите на комуналните стопански организации 
или комуналните' служби да плаќаат надоместоци 
ако не ги користат тие производи и услуги". Прет-
пријатието „Стандард", имено, самото, во своите 
простории го решава проблемот за одржување чи-
стота, изгорувајќи го ѓубрето. Врз основа на членот 
3 став 2 од цитираната одлука тоа мора на органи-
зацијата за одржување чистота да 6 плаќа паушален 
надоместок кој е определен со тарифата пропишана 
од Собранието на општината Нови Сад за изнесу-
вање ѓубре иако оваа работа таа организација и не 
ја врши, од причина што ѓубрето го нема, бидејќи 
претпријатието само го изгорува. 

Оценувајќи ја законитоста на членот 3 став 2 
од цитираната одлука, Уставниот суд наоѓа дека за 
правилно решение на работата од значење е да се 
утврди карактерот на дејноста на која се однесува 
таа одредба. Појдувајќи од тоа, несомнено е дека 
во овој случај е во прашање решавање на пробле-
мот на чистотата, заради создавање основни сани-
тарни услови за обезбедување на здравјето на сите 
жители на градот. Поради тоа и сите работи во вр-

"ска со одржувањето на чистотата во градот можат 
да ги вршат само организациите кои за тоа распо-
лагаат со потребни технички средства и кои се 
специјализирани за вршење на тие работи, односно 
за давале услуги од тој вид на сите, па и на од-
делни стопански организации. Бидејќи одржува-
њето на чистотата и заштитата на здравјето прет-
ставува заеднички интерес на сите граѓани а не 
работа на поединци, тоа општината и е овластена и 
дожлна да ги пропишува општите услови, начинот 
на работењето и реалните тарифи за услугите на 
организациите што се овластени да ги вршат сите 
работи во вррка со чистотата (член 96 од Уставот 
на СФРЈ). Овие права и обврски на општината мо-
жат да се ограничат само-со уставни прописи и со 
закони кои се согласни со уставните одредби (член 
96 став 2 и член 99 од Уставот на СФРЈ). 

Одлуката на Народниот одбор односно сега на 
Собранието на општината Нови Сад не е во спро-
тивност ниту со уставните ниту со законските од-
редби. Таа претставува вообичаен начин за регу-
лирање на прашањето за одржување чистота во 
градот. Според тоа, ниедна друга стопанска орга-
низација во поглед на одржувањето на чистота, а 
посебно во поглед на решавањето^на проблемот за 
уништување или отстранување на ѓубрето, не е ор-
ганизација што е овластена да ги организира и ги 
врши тие работи сама, туку неа ја обврзуваат од-
луките на општинското собрание да ги користи за 
таа цел исклучиво услугите на овластените орга-
низации. 

Бидејќи овде се во прашање специфични мерки 
за задоволување на сеопштествените интереси, Су-
дот смета дека цитираниот член на одлуката со кој 
се пропишува задолжителност за користење на у-
слугите не 4 во спротивност со членот 2 став 2 од 
наведената уредба. 

Овластенијата на Собранието на општината 
Нови Сад да пропишува услови за работа како и 
тарифи за плаќање на услугите на организациите 
за одржување чистота, освен врз уставни одредби, 
се засноваат и врз одредбата на членот 38а од Уред-

бата за оснивање претпријатија и дуќани („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 30/54). 

4. Оваа одлука е донесена на седницата на 
Уставниот суд на Југославија одржана на 18 јану-
ари 1965. година. 

У. бр. 10/64 
18 јануари 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот су на Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 15 од Законот за органи-

зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА СФРЈ 
ШТО СЕ ИЗБИРААТ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ПОСТОЈА-

НИОТ АРБИТРАЖЕН СУД ВО ХАГ 

I. За претставници на СФРЈ што се избираат за 
членови на Постојаниот арбитражен суд во Хаг, се; 
определуваат: 

1. др Милан Бартош, редовен професор на Прав-
ниот факултет во Белград и досегашен член на По-
стојаниот арбитражен суд; 

2. др Владислав Брајковиќ, редовен професор 
- декан на Правниот факултет во Загреб; 

3. др Михајло Јездиќ, редовен професор — де-
кан на Правниот факултет во Белград; 

4. др Јоже Вилфан, сојузен пратеник и досега-
шен член на Постојниот арбитражен суд. 

^ II. На досегашните членови што не се опреде-
лени со ова решение им престанува мандатот во 
Постојаниот арбитражен суд во Хаг. 

Б. бр. 1 
14 јануари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен Совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР 

ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За државен потсекретар во Сојузниот извршен 
совет се назначува Горѓе Пеклиќ, досегашен помош-
ник секретар во3 Сојузниот секретаријат за фи-
нансии. 

Б. бр. 2 
14 јануари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 
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Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 
Јавните службеници („Службен'лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР 

ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува од должноста \ на државен пот-

секретар во Сојузниот извршен совет Вуица Гаино-
виќ поради одење на друга должност. 

Б. бр. 3 
14 јануари 1965 година' 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗД НАДВОРЕШНА 

ТРГОВИЈА 
За помошник секретар во Сојузниот секрета-

ријат за надворешна трговија се назначува Атанас 
Атанасиевски, директор на Претпријатието за увоз 
и извоз на кожа и текстил „Макотекс" во Скопје 

Б. бр. 4 
14 јануари 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СПЕЦИЈАЛЕН СОВЕТНИК 
ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕ-

ШНА ТРГОВИЈА 
За специјален советник во Сојузниот секрета-

ријат за надворешна трговија се назначува др Пе-
тар Томиќ, самостоен советник во истиот Секрета-
ријат. 

Б. бр. 5 
14 јануари 1965 година 

Белград 
Сојузен Извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАЌАЈ И 

ВРСКИ 
За помошник секретар во Сојузниот секретари-

јат за сообраќај и врски се назначува инж. Василие 
Драговиќ, државен советник во истиот Секретаријат. 

В. бр. 6. 
14 јануари 196.5 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
^ Петар Стамболиќ, с. р. 

' ,Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАЌАЈ И 

ВРСКИ 
За помошник секретар во Сојузниот секретари-

јат за сообраќај и врски се назначува Анте Змија-
ревиќ, началник на одделение во истиот Секрета-
ријат. 

В. бр. 7 
14 јануари 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

И ШУМАРСТВО 
За државен советник во Сојузниот секретаријат 

за земјоделство и шумарство се назначува инж. 
Владимир Дамјановиќ, виш советник во истиот Се-
кретаријат. 

В. бр, 8 
14 јануари 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 7 од Уредбата за органи-
зацијата и работата на Југословенскиот завод за 
продуктивност на трудот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/61) и членот 15 од Законот за организацијата 
и работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА ПРОДУКТИВНОСТ НА 

ТРУДОТ 

I. За членови на Советот на Југословенскиот 
завод за продуктивност на трудот, како претстав-
ници на општествената заедница, се именуваат: 

1. Милан Атанацковиќ, директор на Секторот 
за организација на работата во претпријатието „Цр-
вена застава" — Крагуевац; 

2. Спасое Атанацковиќ, државен советник во 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски; 

3. Урош Андевски, помошник на републичкиот 
секретар за труд на СР Македонија; 

4. инж. Милош Бобиќ, директор на Секторот 
за организација на работата на претпријатието 
„Слобода" — Чанак; 

5. инж. Иво Броз, директор на претпријатието 
„Фотокемика" — Загреб; 
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6. Момир Ќеќез, директор на Заводот за про-
дуктивност на трудот на СР Босна и Херцеговина; 

7. Владо Јуричиќ, државен потсекретар во Со-
јузниот секретаријат за индустрија; 

8. Нисим Конфино, советник во Сојузната сто-
панска комора; 

9. Милован Марковиќ, директор во Сојузниот 
завод за стопанско планирање; 

10. инж. Златко Петровиќ, помошник на гене-
ралниот директор на претпријатието „Раде Кончар" 
— Загреб; 

11. Звонимир Танко, директор на претпријати-
ето „Рог" — Љубљана; 

12. Теодор Томиќ, специјален советник во Со-
јузниот секретаријат за труд; 

13. Антон Трибушон, секретар на Централниот 
одбор на Синдикатот на работниците на општестве-
ните дејности на Југославија; 

14. Петар Вуец, потпретседател на Стопанската 
комора на СР Словенија. 

II. Функцијата на член на Советот им преста-
нува на досегашните членови што не се именувани 
со ова решение. 

Б. бр. 9 
14 јануари 1965 родина 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот в од Уредбата за Сојуз-
ниот геолошки завод („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
,26/60) и членот 15 од Законот за организацијата и 
работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА СОЈУЗНИОТ ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

I. Во Советот на Сојузниот геолошки завод се 
именуваат, и тоа: \ 

за претседател: 
1. инж. Миладин Радуловиќ, директор на Заво-

дот за нуклеарни суровини; 

за членови: 
2. др Владо Аксин, директор на секторот за 

истражувања „Нафтагас" — Нови Сад; 
3. Горѓе Андреевиќ, генерален секретар на 

Здружението на југословенските железарници; 
4. Павле Венедик, директор на рудникот на 

олово и топилницата — Межице; 
5. Трипо Ер^ег, директор на Заводот за геоло-

шки истражувања — Титоград; 
6. Ненад Грујиќ, редовен професор на Рударско-

металуршкиот факултет во Тузла 
7. Стеван Ковачина, директор' за рударство и 

геологија.на претпријатието „Трепча"; 
8. Владимир Логар, секретар на Одборот за ин-

дустрија на ројузниот собор на Сојузната скуп-
штина; 

, 9. Велимир Милутиновиќ, редовен професор на 
Ру^аЈоско-геолошкиот факултет — Белград; 

10. инж. Иво Мариновиќ, рударски инспектор 
во Републичкиот секретаријат за индустрија и гра-
дежништво на СР Хрватска; 

11. инж. Хајрудин Нумиќ, помошник републич-
ки секретар ^а индустрија и ^градежништво на СР 
БиХ; 

12. Јосип Огулинац, директор на Институтот за 
геолошки истражувања — Загреб; 

13. Горѓе Оровчанов, директор на Геолошкиот 
завод во Скопје; 

14. Мирко Перишиќ, директор на Рударскиот 
институт — Белград; 

15. инж. Драгутин Пешут, директор на Геоло-
шкиот завод Ш1 СР Србија: 

16. Новак Полексиќ, помошник републички се-
кретар за индустрија на СР Црна Гора; 

17. инж. Цирил Прохинар, помошник републич-
ки секретар за индустрија на СР Словенија; 

18. Александар Симковски, помошник републи-
чки секретар за индустрија на СР Македонија; 

19. Воин Стоисављевиќ, советник во Заводот за 
нуклеарни суровини - - Белград; 

20. Јордан Стошиќ, ПОЛКОВНИК на ЈНА; 
21. Моца Сумбуловиќ, секретар на Советот за 

неметали на Сојузната стопанска комора; 
22. Стјепан Жуниќ,, главен директор за истра-

жување и производство на нафта „Нафтаплин" — 
Загреб. 

II. Директорот на Заводот е член на Советот по 
својата положба. 

III. Функцијата на член на Советот им преста-
нува ^""досегашните членови што не се именувани 
со ова решение. 

Б. бр. 11 
14 јануари 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 5 од Уредбата за Инсти-
тутот за наспоредно право („Службен , лист на 
ФЅРЈ", бр. 16/62) и членот 15 од Законот за орга-
низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

р е ш е н и е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИН-

СТИТУТОТ ЗА НАСПОРЕДНО ПРАВО 
I. За членови на Советот на Институтот за на-

споредно право, како претставници на општестве-
ната заедица, се именуваат: 

1. др Никола Балог, државен потсекретар во 
СОЈУЗНИОТ секретаријат за законодавство и органи-
зација; 

2. др Мирко Бесаровиќ, помошник на сојузниот 
јавен правобранител; 

3. др Стеван Габер, професор на Правниот фа-
култет во Скопје; 

4. др Велимир Иванчевиќ, професор на Прав-
ниот факултет во Загреб: 

5. др Јоже Јухарт, професор на Правниот фа-
култет во Љубљана. 

II. Функцијата на член на Советот им преста-
нува на досегашните членови што не се именувани 
со ова решение. 

Б. бр. 12 
14 јануари 1965 година 

Белград ^ 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 
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Врз основа на членот 8 од Уредбата за Заводот 
за училишна опрема („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/64) и членот 15 од Законот за организацијата и 
работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВО-

ДОТ ЗА УЧИЛИШНА ОПРЕМА 

I. За членови на Советот на Заводов за учили-
шна опрема, како претставници на општествената 
заедница се именуваат: ^ 

1. инж. Нада Новосел, директор на Бирото на 
Сојузниот секретаријат за просвета и култура за 
Медитеранскиот регионален проект 90 Загреб, и 

2. Мико Павлечиќ, директор на Текстилниот 
училишен центар во Загреб. 

II. Функцијата на член на Советот им преста-
нува на досегашните членови што не се именувани 
со ова решение. 

Б. бр. 13 
14 јануари 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 3 од Законот за Фондот 
за унапредување на ликовната уметност „Моша 
Пијаде" („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57) и чле-
нот 15 од Законот за организацијата и работата на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ', 
бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА УНА-

ПРЕДУВАЊЕ НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ 
„МОША ,ПИЈАДЕ" 

I. Во Управниот одбор на Фондот за унапреду-
вање на ликовната уметност „Моша Пијаде", се 
именуваат: 

за претседател: 
1. Родољуб Чолаковиќ, сојузен пратеник; 
за членови: 
2. Стојан Ќелиќ, академски художник — редо-

вен професор на ^Академијата на ликовните умет-
ности во Белград и републички пратеник; 

3. др Воја Гуриќ, редовен професор на Фило-
зофскиот факултет во Белград на катедрата по 
историја на уметностите; 

4. Хаки ја Куленовиќ, академски художник — 
претседател на Здружението на ликовните уметни-
ци на СР Водна и Херцеговина; 

5. Антоние Николовски, директор на Републич-
киот завод за заштита на културните споменици на 
СР Македонија; 

6. др Круно Пријатељ, директор на Уметничката 
галерија во Сплит; 

7. Вуко Радовиќ, академски художник — прет-
седател на Просветно-културниот собор на Собра-
нието на СР Црна Гора; 

8. Вјекослав Рукљац, академски скулптор — 
доцент на Академијата за применета уметност во 
Загреб; 

9. Марко Шуштарчиќ, академски художник — 
претседател на Здружението на ликовните умет-
ници на СР Словенија. 

II. Функцијата на член на Управниот одбор им 
престанува на досегашните членови што не се име-
нувани со ова решение. 

В. бр. 14 
14 јануари 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

21 Указ за прогласување на Законот за при-
времено продолжување на важењето на 
стопите на придонесот за социјално оси-
гурување определени за 1964 година — 
Закон за привремено продолжување на 
важењето на стопите на придонесот за 
социјално осигурување определени за 
1964 година — — — — — — — — 

22. Одлука за давање дотации од средствата 
на федерацијата на стопанските органи-
зации на поморскиот, речниот и воздуш-
ниот сообраќај — — — — — — — 

23. Одлука за продолжување на важењето 
во 1965 година на Одлуката за определу-
вање премија за добиток во 1964 година 

24. Одлука за основање Југословенски орга-
низационен комитет за приготвување на 
Петтиот светски конгрес за спречување 
несреќи при работата и професионални 
заболувања — — — — — — — 

25. Одлука за формирање Национален одбор 

25 

25 

25 

26 

26 за Годината за меѓународна соработка 
26. Наредба за прогласување определени ко-

мунални банки како овластени банки за 
вршење девизни работи — — — — — 27 

27. Наредба за престанок на важењето на 
Наредбата за определување маржа во 
прометот на добиток — — — — — 27 

28. Наредба за исплатување на надоместо-
кот на трошоците на носителите на „Пар-
тизанска споменица 1941" за користење 
на годишниот одмор во 1985 година — 27 

29. Решение за времето во кое воздухоплов-
ните пристаништа мораат да бидат отво-
рени за јавен воздушен сообраќај — — 28 

Исправка на Одлуката за паричните прима-
ња кои се сметаат како личен доход од 
кој се плаќа придонес од работен однос 
и за паричните примања кои претставу-
ваат надоместок на фактичните трошоци 28 

Одлука на Уставниот суд на југославија со 
која се одбива предлогот да се укине или 
поништи одредбата на членот 3 став 2 од 
Одлуката на народниот одбор на општи-
ната Нови Сад за Тарифата за услугите на 
Комуналното претпријатие „Чистоќа", 
Нови Сад - - - - - - - — 29 

Издава Новинска установа ,,Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 228. 
— Директор и одговорен уредник Љубодраг Ѓуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. — 
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