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598. 

Врз основа на членот 61г став 1 од Основниот 
закон за јавните патишта („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 27/65 и 7/67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА НАДО-
МЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА ДРУМСКИ 

МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. На друмски моторни возила и нивни при-
клучни возила се плаќа надоместок за употреба 
на јавни патишта (во понатамошниот текст: надо-
месток) за период од 12 месеци, и тоа: 

1) на товарни возила: 
а) на товарни возила (камиони и камионети) 

и специјални товарни возила наменети за превоз 
на определени товари, според носивоста, и тоа: 
— до 3 тона носивост 400 динари за секој тон 

носивост; 
над 3 др 8 тона но- 1.200 динари + 525 дина-
вост ри за секој тон но-

сивост над 3 тона; 
над 8 до 10 тона но- 3.825 динари + 600 дина-
сивост ри за секој тон но-

сивост над 8 тона; 
— над 10 тона носивост 5.025 динари + 700 дина-

ри за секој тон но-
сивост над 10 тона. 

Ако носивоста на товарно возило не е изразена 
во цели тони, надоместокот се плаќа за носивост 
до половина тон — во височина од 50% од износот 
определен за еден тон, а за носивост над половина 
тон до полн тон — во износот определен за цел 
тон; 

б) на товарни трицикл и со носивост до 400 kg 
— како на моторциклите наведени во оваа точка 
под 8 според работната зафатнина на моторот, а на 
товарните триципли со носивост над 400 kg уште 
и 40 динари; 

2) на автобуси и комбибуси — 50 динари за се-
кое седиште за патници; 

3) на работни возила, без оглед на носивоста 
и тежината — 120 динари на секое возило; 

4) на приклучни возила: 
а) на товарни приколки и на специјални то-

варни приколки наменети за превоз на определени 
товари, според носивоста, и тоа: 

Ако носивост на товарна приколка не е изра-
зена во цели тони, надоместок се плаќа за носивост 
до половина тон — во височина од 50% од износот 
определен за еден тон, а за носивост над половина 
тон до полн тон — во износот определен за д е л 
тон; 

б) на патнички приколки на автобуси — 45 ди-
нари за секое седиште за патници; 

в) на работни приколки — 60 динари за секоја 
приколка, без оглед на тежината; 

5) на влечни возила: 
а) на трактори: 
- до 25 КЅ 
- над 25 до 40 К Ѕ 
- над 40 до 63 КЅ 
- над 63 КЅ 

Динари 
120 
170 
220 
270 

-д voa^w, uiupc/j, nuuncuv, i сл, vi тега „ 
— до 3 тона носивост 200 динари за секој тон 

носивост; 
— над 3 до 8 тона но- 600 динари + 260 дина-

сивост ри за секој тон но-
сивост над 3 тона; 

над 8 до 10 тона но- 1.900 динари + 300 дина-
сивост ри за секој тон но-

сивост над 8 тона; 
над 10 тона носивост 2.500 динари + 350 дина^ 

ри за секој тон но-
сивост над 1Q тона. 

б) на теглачи со полуприколка до 10 гона но-
сивост — како на товарните возила наведени во 
оваа точка под 1 според носивоста на приколката, 
а за секој тон носивост на полуприколка над 10 
тона — по 600 динари; 

6) на епоцејадни возила за превоз на опреде-
лени лица — 120 динари за секое возило; 

7) на патнички автомобили и комбинирани во-
зила (комби), според работната зафатнина на мо-
торот, и тоа ': 

Динари 
- до 900 cm8 - - - - - - 80 
- над 900 до 1.350 cm3 - - - - 120 
- над 1.350 до 1800 cm3 - - - - 170 
- над 1.800 до 2.500 cm3 - - - - 250 
- над 2.500 до 3.150 cm3 - - - 380 
- над 3.150 c m 3 — - - - - - 550 

8) на моторцикли, според работната зафатнина 
на моторот, и тоа: 

Динари 
- до 125 cm3 - - - - - - ' 2 5 
- над 125 до 250 cm3 - - - - 35 
- над 250 до 500 cm3 - - - - 45 % 

- над 500 до 1.000 cm? - - - - 55 
- над 1.000 cm3 - - - - - - 65 

2. Имателите на друмски моторни возила пла-
ќаат надоместок пред поднесувањето на барање за 
регистрација односно за продолжување важењето 
на регистрацијата на возило, и тоа во^ еднократен 
износ однапред за 12 месеци, опфаќајќи го и ме-
сецот во кој се врши регистрацијата односно про-
должувањето важењето на регистрацијата. 

По исклучок, авто-транспортните претпријатија 
можат надоместокот да го плаќаат во рати, секои 
три месеци однапред во износ од една четвртина 
на тој надоместок. 

Органот на управата надлежен за внатрешните 
работи може да изврши регистрација на друмско 
моторно возило само ако имателот на возилото 
поднесе потврда (признаница) за платениот надо-
месток; 
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3. Имател на моторно возило што привремено 
го регистрира своето возило за време покусо од 
12 месеци, плаќа сразмерен дел на надоместокот зв 
ТОЈ временски период. 

4. Имател на друмско моторно возило регис-
трирано до денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука и за кое надоместокот е платен до 31 де-
кември 1867 година, должен е да го плати делот 
на надоместокот за време од 1 јануари 1968 година 
до првиот ден во месецот во кој е во обврска да 
го изврши продолжувањето на важењето на ре-
гистрацијата во 1968 година. 

Уплатувањето според ставот 1 на оваа точка 
имателот на друмско моторно возило ќе го изврши 
no 1 јануари 1968 година, а најдоцна до денот кога 
е во обврска да изврши продолжување на важе-
њето на регистрацијата. 

5. Ако друмско моторно возило биде отуѓено во 
текот на периодот за кој се плаќа надоместок, 
новиот имател на возилото нема да плати надо-
месток за тој период, ако поранешниот имател го 
платил надоместокот според точката 1 на оваа од-
лука. 

6. Сојузниот секретар за стопанство, во спогодба 
со СОЈУЗНИОТ секретар за финансии, ќе го пропише, 
по потреба, начинот за плаќање на надоместокот. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за определу-
вање на височината на надоместоците што се пла-
ќаат за друмски ,мотор-ни возила („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 52/65). 

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1968 година. 

Р. п. бр. 111 
15 ноември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

599. 

Врз основа на членот 616 став 2 од Основниот 
закон за јавните патишта („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 27/65 и 7/67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ ОД МАЛОПРО-
ДАВНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО 
МАСЛО НАМЕНЕТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОН-

СТРУКЦИЈА НА ПАТИШТА 

1 Во Одлуката за определување на височината 
на износот од малопродавната цена на бензинот и 
плинското масло наменет за одржување и рекон-
струкција на патиш! а („Службен лист на СФРЈ", 
бр 12/67) во точката 1 под 1 бројот: „0,35" се заме-
нува со бројот: „0,55". 

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

Р п. бо 113 
15 ноември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р, 

f 600. 
Врз основа на членот 18 став 2 од Законот за 

кредитните работи со странство („Службен л,ист на 
СФРЈ", бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕВИЗИТЕ КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ НЕ 
МОЖАТ ДА ГИ АНГАЖИРААТ КОГА ПРЕЗЕ-
МААТ ОБВРСКИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ ШТО 
СЕ КОРИСТАТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРА-
МАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕН. 

СКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
1. Овластената банка која, во смисла на членот 

14 став 2 и членот 17 од Законот за кредитните ра-
боти со странство, користи кредити во странство или 
дава гаранции по кредити што железнички тран-
спортни претпријатија ги склучуваат во странство 
за реализација на програмата за модернизација на 
Југословенските железници во период од 1867 до 
1970 година, должна е за време траењето на обврс-
ките по тие работи да држи неангажиран дел од 
девизите на својот кредитен фонд и од девизите 
депонирани ка ј неа со отказен рок подолг од една 
година, и тоа во височина од 1% од износот на обвр-
ските по дадените гаранции односно од износот на 
остатокот на обврската на која гаранцијата гласи 
ако кредитот се отплатува во повеќе рати. 

2. Одредбите на точката 1 од Одлуката за деви-
зите што овластените банки не можат да ги анга-
жираат кота преземаат обврски по странски кре-
дити („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66) не се од-
несуваат на кредитите односно гаранциите по кре-
дитите од точката 1 на оваа одлука. 

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

' Р. п. бр. 112 
15 ноември 19"67 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Мика Шпиљак, с. р. 

601. 
Врз основа на точката 17 од Одлуката за ра-

ботните организации што суровините и другите ре-
продукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги 
увезуваат во определен однос спрема остварениот 
девизен прилив по извозот во 1968 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 40/67), Сојузниот секретар 
за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ И 
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ПЛАЌАЊАТА ПО УВОЗОТ 
НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МА-
ТЕРИЈАЛИ, ЧИЈ УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, И ОСТВА-
РЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 

1968 ГОДИНА 
1. Производствените работни организации од то-

чката 1 на Одлуката за работните организации што 
суровините и другите репродукциони материјали, чиј 
увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос 
спрема остварениот девизен прилив по извозот во 
1968 година (во натамошниот текст: Одлуката), кон 
барањето за утврдување на односот во смисла на 
точката 2 од Одлуката поднесуваат препис на ре-
шението односно на потврдата за утврдениот однос 
помеѓу плаќањата по увозот и остварениот девизен 
прилив по извозот за 1967 година. 

2. Заради утврдување износот на девизите во 
Смисла на точ. 10 и И од Одлуката, и заради утвр-
дување на коригираниот однос помеѓу плаќањата по 
увозот и девизниот прилив по извозот, производ-
ствените рЈаботни организации кон барањето поднесу-
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ваат и преглед на износите и видовите девизи ис-
користени за плаќање на увозот на суровини и дру-
ги репродукциони материјали што во 1967 година не 
се увезувале врз основа на глобална девизна квота 
а кои во 1968 година се увезуваат според тој основ 
(точка 10 од Одлуката), односно преглед на износите 
и видовите девизи искористени за плаќање на уво-
зот на суровини и други репродукциони материјали 
што во 1967 година се увезувале врз основа на гло-
бална девизна квота а кои во 1968 година не се уве-
зуваат според тој основ (точка 11 од Одлуката). 

Прегледот од ставот 1 на оваа точка треба да ги 
содржи податоците предвидени во Списокот на сто-
ките за кои се утврдуваат условите на извозот и 
увозот („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66, 45/66, 
13/67, 17/67, 30/67 и 32/67) односно во измените на 
овој список за 1968 година, и тоа посебно за суро-
вините и другите репродукциони материјали од точ-
ката 10 на Одлуката, а посебно за суровините и 
другите репродукциони материјали од точката 11 
на Одлуката, со тоа што податоците во овој преглед 
треба да им одговараат на податоците од пополне-
тиот образец ГДК/прилог, што работните организа-
ции го поднеселе кон барањето за утврдување на 
глобалната девизна квота за 1967 година. 

3. Заради утврдување за 1968 година на односот 
помеѓу плаќањата по увозот и девизниот прилив по 
извозот, во смисла на точката 12 од Одлуката, но-
вооснованите производствени работни организации 
кон барањето поднесуваат: 

1) препис на решението за утврдената глобална 
девизна квота за плаќање на увозот на суровини и 
други репродукциони материјали за 1968 година; 

2) податоци за износот и видот на девизите ос-
тварени со извоз на свои производи во 1967 година; 

3) податоци за видот на производите и за обемот 
На производството за 1968 година искажани според 
домашните текушта цени; 

4) податоци за извозот на производи што имаат 
намера да го остварат во 1968 година, по количина, 
вредност л видови девизи. 

4. Производствените работни организации од то-
чката 15 на Одлуката, кон барањето за утврдување 
на односот помеѓу плаќањата по увозот и девизни-
от прилив по извозот на нивните производи во 1968 
година, покрај податоците од точката 3 под 2 и 4 
на оваа наредба доставуваат и: 

1) препис tea решението за утврдената глобална 
девизна квота за плаќање на увозот на суровини 
и други репродукциони материјали за 1967 година; 

2) податоци за извршениот извоз на свои про-
изводи во 1966 година, по вредност и видови девизи. 

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

П. бр. 7016 
15 ноември 1967 година 

Белград 

602. 
Врз основа на точката 16 од Одлуката за увозот 

во 1958 година на стоки чиј увоз е условно слобо-
ден („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/67), сојузниот 
секрета,р за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ И 
ПОТРЕБНИТЕ ИСПРАВИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА 
ДЕВИЗИТЕ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЧИЈ УВОЗ Е 

УСЛОВНО СЛОБОДЕН 

1. Заради распределба на износот на девизите 
За плаќање на увозот за 1968 година на стоки чиј 
увоз е условно слободен, работните организации, во 
смисла на точката 5 став 3 и точката 6 од Одлуката 

за увозот во 1968 година на стоки чиј увоз е усло-
вно слободен, кон барањето односно" записникот, 
ги доставуваат следните податоци и документација: 

1) заверен препис на потврдата односно решени-
ето за распределба на износот на девизите за усло-
вно слободниот увоз за 1967 година; 

2) податоци за износот и видот на девизите ис-
користени за плаќање на увозот во 1966 и 1967 го-
дина на стоки чиј увоз е условно слободен; 

3) податоци за износот и видот на девизите по-
требни за плаќања на увозот во 1968 година на 
стоки чиј увоз е условно слободен; 

4) податоци за износот и видот на девизите ос-
тварени со извоз на свои производи во 1966 и 1967 
година; 

5) податоци за извозот на производи што имаат 
намера да го остварат во 1968 година, според вред-
носта и видот на девизите; 

6) податоци за обемот и вредноста на производ-
ството во 1966 и 1967 година, според видот на про-
изводите. 

2. Кон барањето за утврдување на минималниот? 
износ на девизите за плаќање на увозот на сурови-
ни и други репродукциони материјали за кои е 
пропишан условно слободен увоз новоосновани-
те работни организации ги доставуваат, во смисла 
на точката 13 од Одлуката за увозот во 1968 годи-
на на стоки чиј увоз е условно слободен, следните 
податоци: 

1) за видот на производите и обемот на произ-
водството за 1968 година искажани според текуш-
тите домашни цени; 

2) за износот и видот на девизите за плаќање 
на увозот на суровини и други репродукциони ма-
теријали потребни за производството во 1968 година, 
распоредени според формите на увозот а спрема 
Номенклатурата на Статистиката на надворешната 
трговија; 

3) за суровините и другите репродукциони ма-
теријали од домашно производство потребни за про-
изводството во 1968 година, по видови и текушти до-
машни цени; 

4) за извозот на производи што имаат намера да 
го остварат во 1968 година, според количината, вре-
дноста и видовите на девизите. 

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

П. бр. 7017 
15 ноември 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
др Васил Гривчев, с. р. 

603. 

Врз основа на точката 16 од Одлуката за утвр-
дување и распределба на глобалната девизна квота 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали за 1968 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 40/67), сојузниот секретар за надво-
решна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ И 
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УТВРДУВА-
Њ Е И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗ-
НА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУ-
РОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИ-

ЈАЛИ ЗА 1968 ГОДИНА 

1. Заради утврдување на глобалната девизна 
квота за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за 1968 година, работ-
ните организации доставуваат, во смисла на точката 
2 од Одлуката за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за плаќање на увозот на 
Суровини и други репродукциони материјали за 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
др Васил Гривчев, с. р. 
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1968 година (во понатамошниот текст: Одлуката), 
кон поднесеното барање и препис на решението за 
утврдената глобална девизна квота за 1967 година. 

2. Заради утврдување износот на девизите во 
смисла н-а тон. 9 и 10 од Одлуката, работните ор-
ганизации кон барањето поднесуваат и преглед на 
износите и видовите девизи искористени за плаќа-
ње на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали кои во 1967 година не се увезувале врз 
основа на глобална девизна квота а кои во 1968 
година се увезуваат според тој основ (точка 9 од 
Одлуката), односно преглед на износите и видовите 
на девизи искористени за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони материјали што 
во 1967 година се увезувале врз основа на глобална 
девизна квота а кои во 1968 година не се увезуваат 
според тој основ (точка 10 од Одлуката). 

Прегледот од ставот 1 еа оваа точка треба да ги 
содржи податоците предвидени во Списокот на сто-
ките за кои се утврдуваат условите на извозот и 
увозот („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66, 45/66, 
13/67, 17/67, 30/67 и 32/67) односно во измените на 
овој список за 1968 година, и тоа посебно за суро-
вините и другите репродукциони материјали од точ-
ката 9 на Одлуката, а посебно за суровините и дру-
гите репродукциони материјали од точката 10 на 
Одлуката, со тоа што податоците во овој преглед 
треба да им одговараат на податоците од пополне-
тиот образец ГДК/прилог, кој работните органи-
зации го поднесле кон барањето за утврдување на 
глобалната девизна квота за 1967 година. 

3. Новооснованите работни организации ги до-
стгвуваат, во смисла на точката 15 од Одлуката, 
кон барањето за утврдување на глобалната девиз-
на квота, следните податоци: 

1) за видот на производот и за обемот на произ-
водството за 1968 година искажен според текуштите 
домашни цени; 

2) за износот и видот на девиз1ите за плаќање 
увозот н а . суровини и други репродукциони мате-
ријали потребни за производството во 1968 година, 
распоредени по формите на увоз а според Номен-
клатурата на Статистиката на надворешната трго-
вија; 

3) за суровините и другите репродукциони ма-
теријали од домашно производство потребни за 
производството во 1968 година по видови и текушти 
Домашни цени; 

4) за извозот на производи што има ат намера 
да го остварат во 1968 година, по количина, вредност 
и видови девизи. 

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

П. бр 7018 
15 ноември 1967 година 

Белград 

за 
ДР 

604. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за опре-
делување височината на износот од малопродавната 
цена на бензинот и плинското масло наменет за одр-
жување и реконструкција на патишта („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/67 и 47/67); во спогодба со со-
јузниот секретар за стопанство, СОЈУЗНИОТ секретар 
за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ ЦА ВРШЕЊЕ ПОПИС НА МОТОР-
НИОТ БЕНЗИН ЗА КОЈ СЕ МЕНУВА ИЗНОСОТ 

ОД МАЛОПРОДАВНАТА ЦЕНА НАМЕНЕТ ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 

ПАТИШТА 

1. Продавачите на моторен бензин се должни 
износот ОД малопродажната ценз на моторниот бен-

зин наменет за одржување и реконструкција на па-
тишта (во натамошниот текст: износот за патишта) 
да го пресметуваат и уплатуваат од 23 ноември 1967 
година во височината утврдена со Одлуката за из-
мена на Одлуката за определување височината на 
износот од малопродавната цена на бензинот и плин-
ското масло наменет за одржување и реконструк-
ција на патишта — „Службен лист на СФРЈ", бр. 
47/67 (во натамошниот текст: Одлуката). 

2. Продавачите на моторен бензин кои од 23 но-
ември 1967 година го пресметуваат и уплатуваат из-
носот за патишта во височината утврдена во точката 
1 на Одлуката и кои поради тоа ја зголемуваат ма-
лопродажната цена на моторниот бензин за разли-
ката на зголемувањето на износот за патишта, дол-
жни се на 22 ноември 1967 година со попис да ја ут-
врдат состојбата нд залихите на моторниот бензин 
што по тој ден ќе го продаваат по зголемени мало-
продавни цени; 

3. Продавачите на моторен бензин на мало (бен-
зински станици и други продавачи на мало) ќе из-
вршат попис на залихите на моторен бензин на 22 
ноември 1967 година, и тоа веднаш по заклучува-
њето на продажбата. Продавачите на мало кои про-
дажбата на моторен бензин ја вршат непрекинато 
(нон-стоп) се должни продажбата да ја заклучат и 
попис на залихите на моторен бензин да извршат 
на 22 ноември 1967 година во 24 часот. 

4. На начинот од точката 3 на оваа наредба со 
попис ќе ја утврдат состојбата на залихите на мото-
рен бензин и продавачите на големо, и тоа на мо-
торниот бензин што на 22 ноември 1967 година се 
наоѓа на нивните складишта односно кој на тој ден 
се наоѓа на пат од складиштата до бензинските 
станици односно до други купувачи. По исклучок, 
нема да се врши попис на залихи на моторен бен-
зин што се наоѓа на пат за продавачите на големо 
бидејќи продавачите на големо за примените коли-
ч к и моторен бензин што ги пуштаат во промет од 
23 ноември 1967 година ќе ја укалкулираат во про-
давната цена на мало и разликата на зголемувањето 
на износот за патишта. 

5. Записниците за извршениот попис на залихи-
те на моторен бензин во смисла на точ. 3 и 4 на 
оваа наредба продавачите ќе ^ ги достават начСлу-
жбата на општественото книговодство ка ј која 
имаат жиро-сметка. 

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

Бр. 1-10294/1 
18 ноември 1967 година 

Белград 

605. 

Врз основа на членот 43 од Основниот закон за 
административните такси („Службен ^пист на 
СФРЈ", бр. 14/65 и 11/66), во согласност со држав-
ниот секретар за надворешни работи и со сојузниот 
секретар за стопанство, сојузниот секретар за фи-
нансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НЕНАПЛАТУВАЊЕ ТАКСИ ЗА ДРУМСКИ 
ТОВАРНИ ВОЗИЛА РЕГИСТРИРАНИ ВО СОЈУЗНА 

РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА КОГА ПРАЗНИ 
СООБРАЌААТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Таксите пропишани со тар. бр. 64 на Таксена-

та̂  тарифа која е составен дел од Основниот закон 
за административните такси нема да се наплатува 
за товарни друмск,и моторни и приклучни возила 
регистрирани во Сојузна Република Германија ко-
га на територијата на Југославија сообраќаат праз-
ни односно без корисен товар. 

Сојузен секретар 
надворешна трговија, 
Васил Гривчев, с. р. 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле. с. р. 
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2. Одредбата на точката 1 од оваа наредба ќе 
се применува под услов на реципроцитет. 

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

Бр. 4-4233/10 
8 ноември 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

606. 

Брз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот . завод за 
станда.рдизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ГЛОДАЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Глодала. Правец на режењето — — JUS K.D2.C03 
Челни насе дни глодала со надолжен 

жлеб - - - - - - - JUS K.D2.021 
Челни каса дни глодала со напречен 

жлеб - - - - - - - JUS K.D2.022 
'Аголни глодала, еднострани 500 и 550 JUS K.D2.070 
Вретенест глодала со ва л честа др-жалка - - - - - - - JUS K.D2.090 
Вретенести глодала со мсхрзе комична 

држалке - - - - - - JUS K.D2.091 
Вретенести глодала со морзе конич-

на држалка и навој во држалката JUS K.D2.092 
Глодала за жлебови со валчеста др-

жалка - - - - - - - JUS K.D2.110 
Двострани глодала за жлебови — — JUS K.D2.111 
Глодала за жлебови со морзе конеч-

на држалка - - - - - JUS K.D2.112 
Глодала за жлебови со морзе конична 

држалка и навој во држалката — JUS K.D2.113 
Насадени глодала за метрички навои 

со триаглест ISO-профил - - JUS K.D2.129 
Насадни глодала за метрички навои 

со триаглест ISO-профил, со бо-
чен упуст - - - - - - - JUS K.D2.130 

Глодала за метрички навои со три-
аглест ISO-профил, со валчеста 
држалка - - - - - - JUS K.D2.131 

Глодала за метрички навои со три-
аглест ISO-ирофил, со морзе ко-
нична држалка — — — — JUS K.D2.132 

Тркалести глодала за трапезни навои JUS K.D2.135 
Глодала за Т-жлебови со валчеста 

држалка - - - - - - JUS K.D2.133 
Глодала за Т-жлебови со морзе ко-

нична држалка со навој во држал-
ката - - - - - - - JUS K.D2.140 
2. Југословенск-ите стандарди од точката 1 на 

Ова решение се објавани во посебно издание на Ју -

гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1968 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен^ 
ски стандарди: 
Глодала. Правец на режењето, пра-

вец на жлебовите и натиск по 
должината - - - - - - JUS K.D2.003 

Валчести челни глодала — — — JUS K.D2.021 
Валчести челни глодала за трн — — JUS K.D2.022 
Аголни глодала 50о и 60о - — - JUS K.D2.070 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за глодала („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/54); 
Вретенести глодала со валчеста рачка JUS K.D2.090 
Вретенести глодала со морзе конична 

рачка - - - - - - - - JUS K.D2.091 
Глодала со жлебови со валчеста рачка JUS K.D2.110 
Двестрани глодала за жлебови — — JUS K.D2.11f 
Глодала за жлебови со морзе конична рачка - - - - - - - JUS K.D2.112 
Глодала за жлебови со морзе конична 

рачка и со навои - - - - JUS K.D2.113 
Глодала за Т-жлебови според JUS 

М.Г0.060 - - - - - - - JUS K.D2.140 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди за глодала („Службен лист на ФНРЈ", 6ip. 
28/54); 
Глодала за трапезни навои - — — JUS K.D2.135 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за резни плочички, глодала, вијци, клинови И 
жлебови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јули 1968% 
година. 

Бр. 8803/1 
10 ноември 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

607. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4' 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИЈЦИ 

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

Увртни вијци со шестострана 
дупка и коничен завршок, фина 
класа на изработка — — — — — JUSM.B1.270 

Увртни вијци со шестострана 
дупка и завршок во форма на зара-
бен шилец, фина класа на изработка JUSM.Bl.27l 
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Увртни вијци со шестострана 
дупка и цилиндричен завршок, фида 
класа на изработка - - — — — JUSM.B1.272 

Увртни вијци сб коничен завр-
шок, фина класа на изработка — — JUS М.В1 280 

Гранични увртни вијци, фина 
класа на изработка — — — — — JUSM.B1.281 

Увртни вијци 6о завршок во фор-
ма на зарабен шилец, фина класа нЗ 
изработка - - - - - - - JUS М.В1.290 

Увртни вијци со цилиндричен за-
виток, фина класа на изработка - JUS M.B1.2i91 

Вијци за дрво со впуштена глава 
и врез, за општа примена — — — JUSMB1.5I0 

Вијци за дрво со сочивеста глава 
и врез, за општа примена — — — JUSM.B1.320 

Вијци за дрво со полутркалеста 
глава и врез, за општа примена — — JUS М.В1.530 

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

3 Југословенските стандарди од точката 1 на 
ОЕа решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1963 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен^ 
ски стандарди: 

Завртки вијци со шестострана 
дупка. Изработка 3 — Метрички на-
вој М6 до М24 - - - - - - JUS М.В1.270 

Завртни вијци со шестострана 
дупка и со шилок. Изработка 3 — 
Метрички навој. М6 до М24 - - JUSM.B1.271 

Завртни вијци со шестострана 
дупка и со цилиндричен завршок. 
Изработка 3 — Метрички навој М6 до 
М24 - - - - - - - - - JUS М.В1.272 

Завртам виј да. Изработка 3 — 
Метрички навој Ml до М20 - - JUS М.В 1.280 

Гранични вијци. Изработка 3 — 
Метрички навој Ml до М20 - - - JUS М.В1.281 

Завртни вијци со шилок. Изра-
. ботка 3 - Метрички навој Ml до М20 JUSM.B1.290 

Завртни вијци со цилиндричен за-
вршок. Изоаботка 3 — Метрички навој 
М2 до М20 - - - - - - - - JUS М.В1.291 

Вијци за дрво со впуштена глава 
Пречник 1,7 mm до 8 mm - - - JUSM.B1510 

Вијци за дрво со впуштена сочи-
васта глава Пречник 1,7 mm до 8 mm JUSMB1.520 

Вијци за дрво со поттутркалеста 
глава Пречник 1, 7 mm до 8 mm - JUS М.В1 530 
донесени со Решението за донесување југос новев-
ски стандарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 46/52). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јули 1968 
година. 

Бр. 8802/1 
10 ноември 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод, 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

608. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖ-

НИШТВОТО 
1. Во Решението за југословенските стандарди 

од областа на градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/63, 6/64, 5/65, 57/65 и 24/67) во точката 
3 зборовите: ,Д јануари 1968 година'' са заменуваат 
со зборовите: ,Д Јануари 1969 година". 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на обавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

Бр. 18-8450/1 
1 ноември 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

С л авол. ji) Виторовиќ, с. р. 

609. 

Врз основа на членот 124 од Основниот закон 
за организацијата и финансирањето на социјално-
то осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65, 
57/65, 29/66, 52/66 и 12/67), Собранието на Југосло-
вен скета заедница на социјалното осигурување до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ТАРИФАТА НА ПРЕМИЈАТА ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА РИЗИ-
ЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО 0 -

СИГУРУВАЊЕ ЗА 1967 ГОДИНА 
1. Во Тарифата на премијата за задолжително рео-

сигурување на ризиците на инвалидското и пензис-
кото осигурување за 1967 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/67) во точката 2 зборовите: „0,86% 
(проценти)" се заменуваат со зборовите: „0,52% 
(проценти)". 

2. Во точката 3 бројот' „12,95" на двете места се 
заменуБна со бројот: ,Д 1,17". 

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

СК. бр. 19/67 
3 ноември 1967 година 

Белград 
Собрание на Југословенската заедница на социјал-

ното осигурување 
Претседател, 

Риста Михаиловиќ, с. р. 

610 

Врз основа на членот 171 став 5 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/65, 57/65, 29/66, 52/66 и 12/67), Собранието на Југо-
словенската заедница на социјалното осигурување 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ СЕ УТВРДУВА ПРОСЕЧ-
НОТО ТРАЕЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ИНВА-
ЛИДСКА ПЕНЗИЈА ОДНОСНО СЕМЕЈНИ ПЕН-

ЗИИ 
1. Заради утврдување височината на надоместок 

кот на штета во еден вкупен износ во смисла на 
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членот 171 став 3 од Основниот закон за организа-
цијата и финансирањето на социјалното осигуру-
вање, просечното траење на користењето на инва-
лидска пензија односно семејни пензии се утврду-
ва на начинот предвиден со оваа одлука. 

2. Просечното траење на користењето на инва-
лидска пензија се пресметува врз основа на про-
сечната старост како аритметичка средина во мо-
ментот на настанувањето на инвалидноста на кори-
сникот на инвалидска пензија на територијата на 
република. Средното траење на животот што и од-
говара на така пресметаната просечна старост спо-
ред Таблиците на морталитетот од 1952 до 1951 за 
ФНРЈ и за републиките, се утврдува како просеч-
но траење на користењето на инвалидска пензита. 

Просечното траење на користењето на инвалид-
ска пензл!а се утврдува m начинот од ставот 1 на 
оваа точка одвоено за корисниците на пензија мажи 
и одвоено за корисниците на пензија жени. 

Просечната старост во моментот на настанување-
то на инвалидноста се утврдува за корисниците на 
пензија чија пензија е во тек на 1 јули онаа година 
во Koja се утврдува просечната старост. Ова се ут-
врдува со анкета која ќе опфати 100/о од корисни-
ците на пензија. 

3. Просечното траење на користењето на семеј-
" ни пензии се утврдува врз основа на просечното 

траење на користењето на семејните пензии како 
аритметичка средина, и тоа за корисниците на тие 
пензии чие користење престанало во период од три 
изминати календарски години на територијата на 
републиката. 

4. Просечното траење на користењето на инв-алид-
ска односно семејни пензии го утврдува републич-
киот завод за социјално осигурување по истекот на 
секој период од три години, а првпат до крајот на 
1967, година, и тоа на начинот наведен во точ. 2 и 3 
на оваа одлука. 

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

. Ск. бр. 20/67 
3 ноември 1967 година 

Белград 
Собрание на Југословенската заедница на 

социјалното осигурување 

Претседател, 
Риста Михаиловиќ, с. р. 

611. 

Врз основа на членот 114 став 4 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/65, 57/65, 29/66, 52/66 и 12/67), Собранието на Ју -
гословенската заедница на социјалното осигурување 
пропишува 

ЕДИНСТВЕНА МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАТА НА ДОДАТ-
НИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИС-

КО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Единствената методологија за определување 
на стопата на додатниот придонес за инвалидско и 
пензиско осигурување предвиден со членот 112 точ-
ка 2 и членот 114 од Основниот закон за организа-
цијата и финансирањето на социјалното осигурува-
ње (во понатамошниот текст: Основниот закон) се 
заснова врз следните законски основи и актуароки 
претпоставки; 

1) основниот и додатниот придонес за инвалид-
ско и пензиско осигурување предвидени со чл. 111 
и 112 точ. 1 и 2 од Основниот закон, како и стопи-
те на овие придонеси меѓусебно се зависни, така 
што стоката на додатниот придонес според членот 
112 точка 2 од Основниот закон (ћо понатамошниот 
текст: додатен придонес), во однос на стопата на ос-
новниот придонес, да му е сразмерна на зголемува-
њето со кое се смета ефективниот стаж на осигуру-
вање на одделни работни места; 

2) стопата на додатниот придонес во однос на 
стопата на основниот придонес теоретски може да 
изнесува најмногу во процент: 

Стопа на додат 
Група ниот придонес-
раоотни Стаж спрема стоката 
места '' на основниот 
— работи ефективен зголемен придонес — во 

процент 

Прва 12 18 50 
Втора 12 16 33,33 
Трета 12 15 " 25 

3) стапите на додатниот придонес се определу-
ваат земајќи ги предвид сите обврски што се пок-
риваат со придонесите (член 108 став 2 и член 118 
од Основниот закон) за сите осигурени случаи што 
настанале односно што ќе настанат од денот на во-
ведувањето на додатниот придонес до KpaiOT на пе-
риодот за кој се утврдуваат стопите на придонеси-
те (член 114 став 4 од Основниот закон); 

4) во недостиг на податоци за настанување слу-
чаи за кои се смета ефективен ст^ж на осигурува-
ње во наголемено траење и податоци за стажот на 
осигурување на овие случаи, се претпоставува дека 
фактичкиот однос на стопите на додатниот придо-
нес спрема основната стопа и е приближен на по-
ловината на односот даден во одредбата под 2 на 
оваа точка, со тоа што фактичкиот однос ќе се во-
спостави рамномерно сметајќи просечно годишно по 
аритметичка прогресија, во период од 15 години. 

2. Тргнувајќи од основите и претпоставките на-
ведени во точката 1 на оваа методологија, стопите 
на додатниот придонес спрема стопата на основниот 
придонес во процент ќе изнесува за одделни години 
односно раздобја: 

Групи работни места 
Година 
— раздобје прва втора трета Година 
— раздобје 

1 2 3 

1965 10,10 6,63 4,90 
1966 11,43 7,52 5,57 
1067 12,76 8.41 6,24 
1968 14,09 9 30 6,91' 
1969 15,42 10,19 7,58 
1970 16,75 11,08 8,25 
Раздобје 
1966—1970 14,09 9,30 6,91' 
1971—1975 20,74 13,75 10,26 
1976—1980 27 39 18,20 13,61 
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3. Ова единствена методологија влегува во сила 
ѕоомиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Ск. бр. 21/67 
3 ноември 1967 година 

Белград 

Собрание на ЈуЈОСловенската заедница 
на социјалното осигурување 

Претседател, 
Риста Михаиловиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА УКИ-
НУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ БРОЈ 3 ОД ТАРИФА-
ТА НА ОПШТИНСКИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 
КОЈА Е СОСТАВЕН ДЕЛ ОД ОДЛУКАТА НА СО-
БРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕЉЕ ЗА ОП-

ШТИНСКИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Уставниот суд не Југославија, оценувајќи ја за-
конитоста на Тарифата на општинскиот данок на про-
мет, која е составен дел од Одлуката на Собранието 
на општината Цеље за општинскиот данок на про-
мет, врз основа на јавната расправа одржана на 19 
октомври 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинува тарифниот број 3 од Тарифата на 

општинскиот данок на промет која е составен дел 
од Одлуката на Собранието на општината Цеље за 
општинскиот данок на промет („Уредни вестник 
Цеље", бр. 6/67). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и „Урадни вестник Цеље". 

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

Оценувајќи ја законитоста на тарифниот број 
3 од Тарифата на општинскиот данок на промет, 
Уставниот суд утврди дека со одредбата на тој та-
рифен број се определени различни стопи на данок 
на промет на алкохолни пијачки за одделни групи 
угостителски работни организации. 

Уставниот суд смета дека ваквото определување 
на стопите на данокот на промет на алкохолни пи-
јачки не е во согласност со Основниот закон за да-
нокот на промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 
29/65, 33/65, 57/65 и 52/66), кој ги овластува собрани-
јата-на општините самостојно да воведуваат данок 
на промет и да пропишуваат ослободувања од пла-
ќање данок на промет, но не и да ослободуваат од 
плаќање тој данок одделни работн,и организации 
кои во рамките на иста дејност вршат промет на 
производи односно услуги. 

Уставниот суд посебно го ценеше прашањето 
дали од одредбата на членот 15 на Основниот закон 
за данокот на промет, кој дозволува ослободување 
од плаќање данок на промет, произлегува овласту-
вање за собранијата на општините тие да можат 
да пропишат и пониска стопан на данок на промет. 
Оценувајќи го ова прашања Судот зазеде став де-
ка овластувањето од членот 15 на тој закон не 
вклучува овластување за определување пониска 
стопа на данок на промет за одделни обврзници на 
тој данок. 

Постапката во ОЕОЈ предмет е поведена на пред-
лог од работничкиот совет на Угостителското прет-
пријатие „НаНа" од Цеље. 

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија одржана на 19 октомври 
1967 година. 

У бр. 339/67 
19 октомври 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

598. Одлука за определување височината на 
надоместоците што се плаќаат на друмски 
моторни возила — — — — — — — 1081 

599. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на височината на износот од 
малопродавната цена на бензинот и плин-
ското масло наменет за одржување и 
реконструкција на патишта — — — — 1082 

600. Одлука за девизите кои овластените 
банки не можат да ги ангажираат кога 
преземаат обврски по странски кредити 
што се користат за реализација на про-
грамата за модернизација на Југословен-
ските железници — — — — — — 1082 

601. Наредба за начинот на поднесување ба-
рање и потребната документација за ут-
врдување односот помеѓу плаќањата по 
увозот на суровини и други репродук-
циони материјали, чиј увоз е регулиран, 
и остварениот девизен прилив по извозот 
во 1968 година - - - - - - - - 1082 

602. Наредба за начинот на поднесување ба-
рање и потребните исправи за распредел-
ба на девизите за увоз на стоки чиј увоз 
е условно слободен — — — — — — 1083 

603. Наредба за начинот на поднесување ба^ 
рање и потребната документација за ут-
врдување и распределба на глобалната 
девизна квота за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони мате-
ријали за 1968 година — — — — — 1083 

604. Наредба за начинот на вршење попис на 
моторниот бензин за кој се менува изно-
сот од малопродавната цена наменет за 
одржување и реконструкција на патишта 1084 

605. Наредба за ненаплатување такси за 
друмски товарни возила регистрирани во 
Сојузна Република Германија кога празни 
сообраќаат на територијата на Југосла-
вија - - - - - - - - - - - 1084 

606. Решение за југословенските стандарди 
за глодала — — — — — — — — 1085 

607. Решение за југословенските стандарди 
за вијци — — — — — — — — — 1085 

608. Решение за измена на Решението за ју-
гословенските стандарди од областа на 
градежништвото — — — — — — 1086 

609. Одлука за измени на Тарифата на поеми-
јата за задолжително реосигурување на 
ризиците на инвалидското и пензиското 
осигурување за 1967 година — — — — 1086 

610. Одлука за начинот на кој се утврдува 
просечното траење на користењето на ин-
валидска пензија односно семејни пензии 1086 

611. Единствена методологија за определува-
вме на стопата на додатниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување — 1087 

Одлука на Уставниот суд на Југославија за 
укинување на тарифниот број 3 од Та-
рифата на општинскиот данок на промет 
која е составен дел од Одлуката на Со-
бранието на општината Цеље за општин-
скиот данок на промет — — — — — 1088 
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