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443. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за доде-
луваше средства од стопанските резерви на феде-
рацијата за давање надоместок и покривање ку соди 
на електростопанските претпријатија за јули 1965 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/65), во врска 
со одредбата на точката 1 став 3 од Одлуката за 
определување на електростопанските претприја-
тија на кои за јули 1965 година им се дава акон-
тација од надоместок и доделуваат средства за по-
кривање на куеоците и за определување на аконта-
цијата и средствата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
54/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОНЕЧНИОТ ИЗНОС НА 
НАДОМЕСТОКОТ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КУСОЦИ-

ТЕ ЗА ЈУЛИ 1965 ГОДИНА 

1. Од средствата до де леки со точката 1 под 1 на 
Одлуката за доделување средства од стопанските 
резерви на федерацијата за давање надоместок и 
покривање кусоци на електростопанските претпри-
јатија за јули 1965 година, во износ од 43,450.000 
динари, им се определува за јули 1865 година ко-
нечен износ на надоместокот на разликата помеѓу 
просечниот износ на цените по кои е испорачана 
електричната енергија и калкулативната цена, и 
тоа: 

1) на Претпријатието за пренос на електрична 
енергија „Електропренос" во Сараево — 10,979.000 
динари; 

2) на Претпријатието за производство и пренос 
на електрична енергија „Електростопанство" во 
Скопје — 2,223.000 динари; 

3) на Здруженото електростопанско претприја-
тие на Србија во Белград — 19,832.000 динари; 

4) на Претпријатието за пренос на електрична 
енергија „Електропренос" во Загреб — 8,517.000 ди-
нари; 

5) на Претпријатието за производство и пренос 
на електрична енергија „Драмске електране" во 
Марибор — 1,899.000 динари. 

2. Разложите помеѓу износите на надоместокот 
Определени во точката 1 на оваа одлука и аконтациите 
исплатени врз основа на точката 1 од Одлуката за 
определување на електростопанските претпријатија 
на кои за јули 1965 година им се дава аконтација 
од надоместок и доделуваат средства за покривање 
на кусоците и за определување на аконтацијата и 
средствата, ќе се исплатат од средствата одобрени 
со Одлуката за доделување средства од стопанските 
резерви на федерацијата за давање надоместок и 
покривање кусоци на електростопанските претпри-
јатија за јули 1965. година. Со исплатата на овие 
разлики конечно се покриваат кусоците на претпри-
јатијата од точката 1 на оваа одлука за јули 1963 
година. 

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

P. п. бр. 68 
14 септември 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател,. 
Петар Стамболић, е. p. 

444. 

Врз основа на членот 42 од Основниот заког* 
за семето („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), со-
јузниот секретар за земјоделство и шумарство про-* 
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТОДОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ? 
Н О В О С О З Д А Д Е Н СОРТА СЕМЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛ-i 

СКИ РАСТЕНИЈА 

Член 1 
Признавање на новосоздаден сорта семе од 

земјоделски растенија (во понатамошниот текст: 
новосоздадена сорта) се врши откога ќе се утврдат^ 

1) биолошките и економските вредности на но-« 
восоздадената сорта; 

2) реоните — подрачјата во кои новосоздадената 
сорта дава најдобри резултати во поглед височината' 
и стабилноста на приносот и квалитетот на земјо* 
делените производи. 

Утврдувањето од ставот 1 на овој член се врши 
во огледни полиња (огледна мрежа). 

Член 2 
Новосоздадена сорта може да се признае само 

ако е таа резултат од селекција. 

Член 3 
Признаената новосоздадена сорта Сојузниот се-

кретаријат за земјоделство и шумарство (во пона-
тамошниот текст: Секретаријатот) ја запишува во 
регистарот на новосоздадените сорти. 

Члбн 4 
Постапката за признавање новосоздаден сорта' 

се поведува врз основа на барање од создателот на 
новосоздадената сорта односно од овластената р а -
ботна организација, а постапката за одобрување 
интродукција на странска сорта — врз основа наЕ 
барање од заинтересираната работна организација* 

Член 5 
Барањето за признавање новоооздадена сортзЅ 

мора да ги содржи следните податоци: 
1) вид и сорта на семе; 
2) име на селекционарот и соработниците, пф 

редот на учеството во работата на селекција; 
3) назив на работната организација односно ли« 

цето што го има авторското право; 
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4) година на почетокот на селекцијата; 
5) цел на селекцијата; 
6) исход ен материјал, назив и потекло (кај кр-

стасување да се наѕведат родителите, нивните осо-
бини и др.); 

7) опис на процесот на селекцијата; 
8) почетен материјал и неговото умножување; 
9) општ изглед на билката (стебленката, листот, 

цветот, плодот, семето и другите репродукциони ор-
гани) — морфолошки опис на сортата; 

10) реагирање на растителни болести и штет-
ници; 

11) биолошки особини; 
12) квалитет и принос на сортата; 
13) специфичности на сортата; 
14) расположиви количини семе; 
15) реони — подрачја во кои создателот сака да 

се врши испитување на сортата. 
Покрај податоците од ставот 1 на овој член, 

подносителот на барањето е должен да поднесе и 
документација за огледите што дотогаш ги извршил 
со пријавената новосоздаден сорта, со назначува-
ње на подрачјето — реонот на кој ги вршел ог-
ледите. 

Барањето за одобрување интродукција на 
странска сорта треба да ги содржи само податоци-
те од одредбите под 1 и 9 до од ставот 1 на овој 
Плен. 

Член 6 
По поднесеното барање од членот 5 став 1 на 

овој правилник стручната комисија задолжително 
го проверува: 

1) потеклото на сортата и начинот на нејзиното 
создавање, врз основа на документацијата поднесе-
на од подносителот на барањето; 

2) особините на пријавената сорта, нејзините 
биолошки својства, приносот и квалитетот на про-
изводите. 

Стручната комисија врши, по потреба, преглед 
на посевот на сортата во текот на вегетацијата. 

По поднесеното барање од членот 5 став 3 на 
овој правилник се проверуваат само податоците од 
одредбата под 2 на ставот 1 од овој член. 

Резултатите од проверувањата според ст. 1 и 3 
на овој член се утврдуваат записнички. 

Член 7 
Врз основа на податоците од поднесеното бара-

ње (член 5) и извршеното проверување (член 6), 
сортата се вклучува во огледната мрежа. 

Ако стручната комисија најде дека нема основ 
за вклучување на сортата во огледната мрежа, ќе 
му предложи на Секретаријатот да го одбие бара-
њето на подносителот. 

Член 8 
Во огледната мрежа се вршат испитувања и 

проверувања на сортата во микроогледи, под ш и ф -
ру е о з н а к а 

Бројот на огледите и нивниот распоред во ог-
лед т-^та мрежа ги утврдува стручната комисија по 
посини методи за изведување сортни микроогледи 
за секо!а култура. 

Член 9 
Микроогледите се изведуваат по методата на 

случаен распоред (блок-метода), во повеќе повто-
рувања, 

Испитувањето и проверувањето на сортите со 
мик^огдеци тр°е три години. 

Посебните биолошки, технолошки и други ис-
питувања на сортите се вршат ка ј соодветните ра-
ботни организации под шифрувана ознака. 

Член 10 
При напоредно испитување на сортите во ог-

ледима мрежа, за основ се зема најприносната сор-
(во понатамошниот текст: основната сорта) за 

односниот реон, Основната сорта треба да се одли-
кува со стабилност на приносот и со други пози-
тивни биолошки и стопански особини. 

Член 11 
Стручната служба што ќе ја определи Секрета-

ријатот им дава помош на изведувачите ва огледи-
те, врши контрола на изведувањето на огледите и 
ги обработува конечните резултати од огледите по 
утврдените методи. 

Член 12 
Новосоздаден сорта се признава, а интродук-

ција на странска сорта се одобрува, врз основа на 
резултатите од испитувањата во огледната мрежа. 

За да биде новосоздадената сорта признаена и 
интродукцијата на странска сорта одобрена, пот-
ребно е со некои свои суштествени особини да ja 
надминува основната сорта и да дава задоволител-
ни стабилни резултати во реонот за кој е наменета. 

Член 13 
Определена домашна сорта и одомашена стран-

ска сорта што се прошириле во производството и 
што се одликуваат со добри производни својства, 
се внесуваат во листата на сортите семе од земјо-
делски растенија на Југославија, врз основа на рас-
положивата документација и резултатите на про-
изводството. 

Во листата на сортите од ставот 1 на овој член 
се внесуваат и сортите од странско потекло чија 
интродукција е дозволена. 

Барање за внесување во листата на сортите од 
ставот 1 на овој член поднесуваат заинтересираните 
работни организации. 

Листата на сортите од ставот 1 на овој член се 
објавува секоја година во „Службен лист на СФРЈ'1. 

Член 14 
Признаена сорта семе може да се брише од 

регистарот и листата на сортите по барање на неј -
зиниот создател односно овластената работна орга-
низација или на предлог од стручната комисија, ако 
престане да ги исполнува условите за сортно семе. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ1 '. 

08 бр. 2884/1 
13 јули 1966 година 

Белград 

445. 

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за 
статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/66) и 
точката 2 под 2 од Решението за статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја за 1966 го-
дина („Службен лист на СФРЈ'1, бр. 46/65). генерал-
ниот директор на Сојузниот завод за статистика до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СОБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА БРОЈОТ НА ЗА-
ЛОЖЕНИОТ ПЕРСОНАЛ ВО РАБОТНИТЕ ОР-

ГАНИЗАЦИИ 
1. Од 5 до 20 октомври 1966 година ќе се собе-

рат податоци за бројот на запослениот персонал во 
работните организации, со состојба на 30 септември 
1966 година. 

2. Собирањето на податоците за бројот на з а л о ж е -
ниот персонал опфаќа број на заложените работни-
ци според смените, седмичното траење на работното 
време, степенот на стручното образование, степенот 
на стручната спрема за работа на работно место, 
видот на работното место и школската спрема. 

3. Надлежните статистички органи во републи-
ката ќе им достават на работните организации пот-
ребен број обрасци (образец RAD-10) и упатство за 

Заменик 
сојузен секретар 

за земјоделство и шумраство. 
Душан Илиеви!*, е. р. 
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пополнување на образецот. Овие органи ќе го оп-
ределат и рокот до кој/ работните организации се 
Должни да им го достават пополнетиот образец. 

4. Со подготвителните дејствија, организацијата 
и спроведувањето на собирањето на податоците ^а 
бројот на зашилениот персонал ќе раководат Со-
јузниот завод за статистика и статистичките органи 
во републиките. 

5. Собраните податоци ќе служат исклучиво за 
статистички цели. 

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

Бр. 95-5443 
13 септември 1966 година 

Белград 
Заменик генерален директор 

на Сојузниот завод за статистика, 
др Александар Станоевиќ, ср . 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени и 
дополненија на Основниот закон за работните од-
носи, кој е објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/66, се поткраднале долу наведените грешки, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

Во членот 3 став 3, во вториот ред, наместо збо-
рот: „од" треба да стои зборот: „во". 

Во членот 26 став 5, во шестиот и седмиот ред, 
наместо зборот: „настанувањето" треба да стои збо-
рот: „настапувањето". 

Во членот 27, во четвртиот ред, наместо зборот: 
„единица" треба да стои зборот: „заедница". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната 
скупштина. Белград, 2 септември 1966 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за девизното 
работење, кој е објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/66, се п о т п а д н а л е долу наведените грешки, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

Во членот 56, во ставот 1, во третиот ред во 
заграда, наместо зборот: „исиум" треба да стои збо-
рот: „осмиум". 

Во членот 89 во точката 6, во првиот и вториот 
ред, наместо зборовите: „злато или златници во дру-
га форма" треба да стојат зборовите: „златници или 
злато во друга форма". 

Во членот 91, во седмиот ред, се брише бројот 3. 
Од Законодавно-правната комисијата на Сојуз-

ната скупштина, Белград, 5 септември 1966 година. 

По извршеното споредување со извоѓрниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за аморти-
зација на основните средства на работните органи-
зации, кој е објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/66. се поткраднале долу наведените грешки, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВ-

НИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Во членот 22, во седмиот ред наместо зборот! 
„наредна" треба да стојат зборовите: „и наредната"« 

Во членот 23 став 2, во деветтиот ред, наместо 
зборот: „од" треба да стои зборот: „до". 

Во членот 33 по зборовите: „членот 30" треба 
да стојат зборовите: „став 1". 

Од Законодавво-правната комисија на Сојузна-
та скупштина, Белград, 23 август 1966 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за снима-
њето од воздух, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 30/66, се п о т п а д н а л а долу наведената грешка, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА СНИМАЊЕТО ОД ВОЗДУХ 

Во членот 12 став 1, во деоеттиот ред, по зборо-
вите: „извршено за потребите на" треба да се до-
даде по погрешка изоставениот збор: „друг". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 6 сеп-> 
тември 1966 година. 

По извршеното споредување на текстот на Од-
луката на Уставниот суд на Југославија за укину-
вање на членот 151 од Правилникот за распределба 
на личните доходи што го донесе Работничкиот со-
вет на Рударскиот басел „Колубара" во Вреоци со 
текстот на таа одлука објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66, утврдено е дека во објавениот 
текст се п о т п а д н а л е долу наведените грешки, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 151 
ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ ШТО ГО ДОНЕСЕ РАБОТНИЧКИ-
ОТ СОВЕТ НА РУДАРСКИОТ БАСЕН „КОЛУБА-

РА" ВО ВРЕОЦИ 

Во точката 3 став 3, во трина е петтиот ред, по 
зборовите: „за натамошни 5%" треба да се отвори 
заграда. 

Во ставот 4, во осмиот ред, наместо зборот: „заед-
ница" треба да стои зборот: „единица". 

Во ставот 6, во шестиот ред наместо зборот: 
„донесува" треба да стои зборот: „однесува". 

Од Уставниот суд на Југославија, Белград, 28 
јули 1966 година 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на чл. 29 и 159 од Законот за со-

јузната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Видановиќ Бошко, помошник државен секретар 
во Државниот секретаријат за надворешни работи, 
се разрешува од оваа функција со 30 јули 1966 
година. 

В. бр. «96 
29 јули 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 



Страна 692 — Број 36 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 21 септембври 1966 

Брз основа на членот 33 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ" бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ПОМОШ-
НИК СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИ-

ЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува Урош Ба јиќ од должноста помо-

шник секретар во Сојузниот секретаријат за внат-
решни работи со 31 август 1966 година. 

Б. бр. 99 
31 август 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. p. 

Брз основа на членот 34 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 
За советник на сојузниот секретар за информа-

ции се назначува Сарделиќ Мирко, началник на 
одделение во Сојузниот секретаријат за информа-
ции. 

Б. бр. 101 
31 август 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичко Републике 
Босне и Херцеговина" во бројот 1 од 21 јануари 
1966 година објавува: 

Правилник за дисциплинските мерки на уче-
ниците на техничките и други стручни училишта и 
гимназии; 

Правилник за измени на Правилникот за усло-
вите што мораат да ги исполнуваат лекарите за 
водење на диспанзер; 

Решение за основање Казнено-поггравен дом од 
полуотврен тип Бутмир-Сараево; 

Одлука на Уставниот суд на Босна и Херцего-
вина за ^согласноста на Одлуката на Собранието 
на комуналната заедница на социјалното осигуру-
вање на работниците Тузла со одредбите на чле-
нот 215 став 1 и членот 217 став 1 од Уставот на 
СР БиХ. 

Во бројот 2 од 28 јануари 1966 година нема 
прописи. 

Во бројот 3 од 11 февруари 1966 годррга објавува: 
Наредба за измени и дополнение на Наредбата 

за елементите за склучување договор за давање 
здравствени услуги на осигурени лица; 

Исправка на Законот за водите; 

Исправка на Законот за здравствената заштита 
и организацијата на здравствената служба; 

Исправка на Одлуката на Уставниот суд на 
Босна и Херцеговина — 1-у 124/65. 

Во бројот 4 од 21 февруари 1966 година објавува: 
Закон за евиденцијата на живеалиштата и 

престој увал иштата на граѓаните; 
Закон за објавување #та прописи и други општи 

акти; 
Закон за безбедноста на сообраќајот по патишта 

на СР БиХ; 
Закон за семето: 
Одлука за разрешување судии на Врховниот суд 

на Босна и Херцеговина; 
Одлука за именување членови на Управниот 

одбор на Републичкиот општествен фонд за образо-
вание; 

Препорака за кредитирањето и стипендирањето 
на студентите и учениците. 

Во бројот 5 од 26 февруари 1966 година обја-
вува: 

Закон за условите за основање комунални заед-
ници на социјалното осигурување на работниците; 

Закон за условите за основање комунални за -
води за социјално осигурување; 

Закон за издвојување на средствата на бившиот 
Републички инвестиционен фонд од Кредитниот 
фонд на Стопанската банка на СР БиХ; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 
посебниот начин на управување и користење на 
рибниот фонд и за вршење рибарство на одделни 
риболовни води; 

Одлука за утврдување на општествено-поли-
тичките заедници односно подрачјата пострадани од 
поплави; 

Одлука за утврдување на условите за одобру-
вање кредити за отстранување на штети од поплави; 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за вршење дознака, контрола на дознаке, 
сечење, шумски чекани, жигосување и извоз на 
дрво и за издавање уверенија за потекло на дрво; 

Упатство за измени на Упатството за шумскиот 
ред; 

Решение за разрешување и именување главен 
републички рударски инспектор. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

443. Одлука за определување конечниот износ 
на надоместокот на електростопанските 
претпријатија за покривање на кусоците 
за јули 1965 година — — — — — — 689 

444. Правилник за методот 'и постапката за 
признавање новосоздадена сорта семе од 
земјоделски растенија — — — — — 689 

445. Решение за собирање податоци за бројот 
на зашилениот персонал во работните ор-
ганизации — — — — — — — — 690 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за работните односи 691 

Исправка на Законот за девизното работење — 691 
Исправка на Законот за амортизација на ос-

новните средства на работните организа-
ции — — — — — — — — — — 691 

Исправка на Уредбата за снимањето од воздух 691 
Исправка на Одлуката на Уставниот суд на 

Југославија за укинување на членот 151 
од Правилникот за распределба на лич-
ните доходи што го донесе Работничкиот 
совет на Рударскиот басен „Колубара" во 
Вреоци — — — — — — — — — № 
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