
Среда, 30 март 1966 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 13 ГОД. ХХП 

166. 

Врз основа на членот 151 од Основниот закон 
за финансирањето на општествено-политичките за-
едници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА 
НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ 
БУЏЕТ ЗА 1965 ГОДИНА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАР-

СКИ ИСТРАЖНИ РАБОТИ 
1. Во Програмата за употреба на средствата 

предвидени во сојузниот буџет за 1965 година за 
геолсчшко-рударски истражни работи, што е соста-
вен дел на Одлуката за Програмата за употреба 
на средствата предвидени во сојузниот буџет за 
1965 година за геолошко-рударски истражни работи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), во делот II. 
Структура на учеството, распоред на средствата и 
начин на потрошокот на средствата, во ставот 2 се 
вршат измени, така што износите изразени во стари 
динари да се заменуваат со нови износи во нови 
динари, и тоа: 

1) во позицијата I — Регионални геолошки ис-
тражувања, износот: „2,967.900" се заменува со из-
носот: „30.297"; 

2) во позицијата 1/3 — Комплексни геолошки 
истражувања, износот: „1,331.500" се заменува со 
износот: „13.915"; 

3) во позицијата И — Подробни геолошки ис-
тражувања. изно^т: „839.000" се заменува со из-
носот: „7.790"; 

4) во позицијата II/1 — Метали, износот: 
„461.000" се заменува со износот: „4.010". 

Озаа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 32 
23 март 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

лист на СФРЈ", бр. бб'65) во точката 3 зборовите: 
„до 1 март" се заменуваат со зборовите: „до 1 април". 

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

P. п. бр. 31 
23 март 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић е. р. 

168. 
Врз основа на членот 46 точка 1 од Законот за 

општествената контрола на цените („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/65 и 57/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ 
ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНО ОВОШЈЕ И 

ЗЕЛЕНЧУК ПРОИЗВЕДЕНИ ВО 1966 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за минималните откупни цени 
на определено овошје и зеленчук произведени во 
1966 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65) 
во точката 1 став 2 зборовите: „до 1 март" се заме-
нуваат со зборовите: „до 1 април". 

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

P. п. бр. 34 
23 март 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

169. 

167. 

Врз основа на -членот 46 точка 1 од Законот за 
општествената контрола на цените („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65 и 57/65), во врска со членот 9 ст. 1 и 2 на За-
конот за стоковните резерви на федерацијата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/57, 30/61 и 6/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65). Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИ-
ТЕ ЦЕНИ НА КОМПИРОТ, КРОМИДОТ И ГРАВОТ 

ЗА 1966 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за гарантираните цени на ком-

пирот, кромидот и гравот за 1966 година („Службен 

Врз основа на членот 10 став 2 од Законот за 
царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА 
СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА ИСТРОШЕНОСТА НА 

СТОКИТЕ 
1. За предметите на југословенските стопански 

организации што изведуваат инвестициони работи 
во странство, и тоа за машини, апарати, уреди и 
нивни делови, како и за предметите што служеле 
за живеење, исхрана и културен живот на работ-
ниците, а што се употребувани во погоните на овие 
организации во странство, царинската основица при 
увозот се утврдува спрема степенот на истрошеноста 
на тие стоки во моментот на увозот. 
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9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 33 
25 март 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. p. 

170. 
Врз основа на членот 6 став 1 од Законот тех-

ничките мери („Службен лист на СФРЈ" бр. 12/65), 
сојузниот секретар за индустрија и трговија про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХ-
НИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА АМО-
НИЈУМНИТРАТ, ЗА РАКУВАЊЕ И СМЕСТУВАЊЕ 

НА АМОНИУМНИТРАТ И НЕГОВИ СМЕСОВИ 
Член 1 

Во Техничките прописи за преработка на амо-
ниунитрат, за ракување и сместување на амониум-
нитрат и негови смесови, што се составен дел од 
Правилникот за Техничките прописи за преработка 
на амониумнитрат, за ракување и сместување на 
амонијумнитрат и негови смесови („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/61), во членот 1 по ставот 2 се 
додава нов став 3. кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на ставот 2 од свој 
член, смесот на амониумнитрат и варовиково или 
доломитово брашно и со над 60%* амониумнитрат, 
кој е во форма на гранули со помалку од 8fl/o зрнца 
со пречник под 0,7 mm, не се смета како смес ако 
содржи до 73% амониумнитрат (25,6% N) и ако е 
обезбедено: 

1) да не се меша со производи од нафта (течни 
горива и мазива) или со лесно запаливи материјали 
или со киселини и други агресивни хемиски ма-
терии^ 

2) во работилниците и складовите во кои се 
наоѓа смесот да не се употребува отворен оган (зава-
рување и сечење метали и ел.)." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" 

Бр. 07-992/2 
18 март 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хакија Поздерац, е р. 

171. 
Врз основа на членот 21а став 6 и членот 28 

став 2 од Уредбата за начинот за формирање на 
цените и за пресметување на разликата во цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 36/65, 40/65, 
50/65 и 11/66), во согласност со сојузниот секретар 
за финансии, сојузниот ^ к р е т а р за индустрија и 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ПОПИ-
ШУВАЊЕ НА СТОКИТЕ И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ВО ТРГОВСКИТЕ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛ СКИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Наредбата за попишување на стоките и за 
пресметување на разликата во цените во трговски-
те, производителските и други организации („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 41/65 и 48/65) во 
точката 16а став 3 во одредбата под 2 на крајот се 
додаваат зборовите: „ако таа цена е поголема од 

фактичната набавна цена на таква кожа на п л е -
мена за 3% на име маржа. Ако цената одобрена 
од надлежниот завод за цени е пониска од фактич-
ната набавна цена наголемена за 3% маржа, како 
постојна продажна цена ќе се смета фактичната 
набавна цена наголемена за 3% маржа". 

Во ставот 4 по зборот: „волна" се става запирка 
и се додаваат зборовите: „а најдоцна до 30 април 
1966 година". 

Во ставот 6 по бројот: „841—96" се додаваат 
зборовите: „и од расположивите средства на смет-
ката бр. 841—94". 

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
„Одредбите на оваа точка се однесуваат и на 

прометот на сурова кожа и волна што го вршат 
земјоделските задруги." 

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

Бр. 455/1 
22 март 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хакија Поздерац, е. р. 

172. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за опре-
делување премии за кравјо млеко во 1966 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/66), во спогодба со 
сојузниот секретар за финансии, сојузниот секре-
тар за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА, ЗА КРАВЈО 

МЛЕКО ВО 1966 ГОДИНА 
1. Работните организации што произведуваат 

кравјо млеко (во понатамошниот текст: корисници-
те на премините) ги остваруваат премиите од 
точката 1 на Одлуката за определување премии за 
кравјо млеко во 1966 година (во понатамошниот 
текст: Одлуката) со поднесување на барање до 
Службата на општественото книговодство кај која 
имаат жиро-сметка. 

2. Како кравјо млеко од сопствено производство 
(точка 1 став 1 под 1 на Одлуката) се подразбира 
млекото што корисникот на премијата ќе го произ-
веде во сопствена режија. 

Како кравјо млеко произведено во кооперација 
со индивидуални производители (точка 1 став 1 под 
2 на Одлуката) се подразбира млекото произведено 
врз основа на договор за кооперација. 

3. Премиите од точката 1 на ^ л у к а т а се повлас-
туваат за кравјо млеко од следниот квалитет: 

1) да содржи најмалку 3,2Vo млечна маст, опре-
делено според методата на Гербер; 

2) да потекува од здрави крави и^на млекото да 
не му е ништо додадено ниту одземено; 

3) да е непроѕирно, во еднолична бела до жолти-
кавобела боја и да има карактеристична миризба и 
вкус; 

4) да е добиено најдоцна на 15 дена пред те лење 
односно најрано на 10 дена по телење. 

За кравјо млеко што содржи помалку од 3,2°/о 
млечна маст не можат да се остваруваат премии, 
ниту количините на такво млеко можат да се пре-
сметуваат на количини млеко со 3,2% млечна маст 
заради остварување премии. 

За кра©јо млеко од сопствено производство на 
корисникот на премијата што содржи повеќе од 
3,2% млечна маст, се врши пресметување на коли-
чините на таквото млеко иза количини со 3,2% млеч-
на маст. Кравјото млеко од сопствено производство 
на корисникот на премијата што содржи над 4% 
млечна маст се пресметува како да содржи 4% 
млечна маст. 

4. Матичното книговодство и селекцијата и 
контролата на продуктивноста на кравите молзници 
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{точка 2 на Одлуката) корисникот на премијата ги 
води според стручните упатства од Југословенскиот 
земјоделско-шумарски центар во Белград. 

5. Кон барањето за премија корисникот на 
премијата прилага: 

1) фактура за извршената продажба на кравјо 
млеко или потврда за преработката односно продаж-
бата на млеко во сопствен погон односо преку своја, 
продавница. Во оваа фактура односно потврда мора 
да биде означе« и процентот на млечната маст; 

2) доказ за испораката на продаденото млеко 
(товарен лист. отцратнмца и сл.), со датумот на 
испораката; 

3) потврда потпишана од директорот односно 
управникот и шефот на сметководството, во која е 
означено кои количини на кравјо млеко за кои се 
бара премија потекуваат од сопствено производство, 
а кои од производство во кооперација со индивиду-
ални производители; 

4) пресметка на премиите, во која се внесуваат 
податок за продадените и испорачаните фактички 
и пресметани количини кравјо млеко, изразени во 
литри; 

5) препис на потврдата на републичката односно 
покраинската установа за селекција на добитокот за 
воведувањето и уредното водење на матично книго-
водство и селекција и контрола на продуктивноста 
на кравите молзници. Потврдата важи шест месеци 
од деиот на издавањето; 

6) своја потврда потпишана од директорот од-
носно управникот и шефот на сметководството — за 
млекото производ вао во кооперација, дека со индиви-
дуалните производители е склл*ен договор за про-
изводство на млеко, во која потврда мораат да бидат 
наведени броевите под кои договорите се воведени 
кај корисникот на премијата; 

7) своја потврда потпишана од директорот од-
носно управникот и шефот на сметководството дека 
се исполнети условите од точката 3 на оваа наредба. 

Покрај исправите од ставот 1 на оваа точка, 
корисникот на премијата е должен во рок од три 
месеци од денот кога ја наплатил премијата од 
средствата предвидени во сојузниот буџет, да под-
несе доказ дека премијата во износ од^ОДО динари 
за 1 литар кравјо млеко од сопствено производство 
и од производство во кооперација, што ја обезбедува 
републиката (точка 1 на Одлуката), е наплатена од 
страна на купувачот односно преработувачот на 
кравјо млеко. Како доказ дека таа премија е на-
платена служи преписот на делот од вирманскиот 
налог врз основа на кој е наплатена премијата, со 
означување на производителот на млеко, количината 
на млеко и наплатената премија и со заверка ка ку-
пувачот односно преработувачот. Ако корисникот на 
премијата не го поднесе овој доказ во определениот 
рок, е должен во натамошен рок од 8 дена да ги 
врати износите на премиите наплатени од сојузниот 
буџет. 

6. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија во поглед 
на пресметката и документацијата е исправна, го 
одобрува износот на премијата во корист на жиро-
сметката на корисникот на премијата, а на товар .на 
сметката бр. 603-630-03 — Сојузна премија за млеко 
од сопствено производство, или на товар на смет-
ката бр. 603-630-02 — Сојузна премија за млеко од 
кооперација, 

7. Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи на оригинални исправи (фактура, товарен 
лист и др.), тие мораат да бидат потпишани од овла-
стените лица и врз нив мора да биде натиснат пе-
чат .на корисникот на премијата, а изворните ис-
прави се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секоја изворна исправа од ставот 1 на оваа 
точка, што се поднесува на увид, да означи дека 
премијата е исплатена. 

8. Оваа наредба в легнува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен'Лист на СФРЈ". 

Бр. 0948-1058/1 
24 март 1966 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство^ 
Душан Илиеви^, е. р. 

173. 
Врз основа на членот 90 став 3 од Законот за 

воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65), во согласност со сојузниот секретар за 
здравство и социјална политика, сојузниот секре-
тар за сообраќај и врски донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УС-
ТАНОВИ .ШТО СО ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЈА 
УТВРДУВААТ ТЕЛЕСНАТА И ДУШЕВНАТА СПО-
СОБНОСТ НА ЛИЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ 

НА ВОЗДУХОПЛОВ 
1. Лекарските прегледи за утврдување на теле-

сната и душевната способност на лицата за вршена 
работи на воздухоплови ги врши Воздухолловно-
медицинскиот институт во Земун. 

Лекарските прегледи од ставот 1 на оваа точка 
можат да ги вршат и други здравствени установи 
што имаат постојани лекари специјалисти за: хи-
рургија, интерна медицина, радиологија, офталмо-
лог^ а, оториноларингологија, невропсихијатри ја и 
психијатрија, ако имаат опрема потребна за врше-
ње на тие прегледи и ако се запишани во Списокот 
на здравствените установи за лекарски прегледи 
во воздухопловство^ (во понатамошниот текст: 
Список на здравствените установи). 

2. Лекарските прегледи за утврдување на те-
лесната и душевната способност на лицата за вр-
шење работи на спортски воздухоплови, како и на 
лицата ишто се школуваат за вршење работи на 
воздухоплов или се занимаваат со спортско падо-
бранство, можат да ги вршат здравствените уста-
нови што имаат постојани лекари специјалисти за: 
интерна медицина, офтал>vfoлогија и оториноларин-
гологија, ако имаат опрема потребна за вршење на 
тие прегледи и ако се запишани во Списокот на 
здравствените установи. 

3. Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба 
ја запишува здравствената установа, на нејзино 
барање, во Списокот на .здравствените установи, 
ако ги исполнува условите пропишани со ова ре-
шение. 

Кон барањето од ставот 1 на оваа точка здрав-
ствената установа поднесува потврда од Републич-
киот здравствен центар деха ги исполнува условите 
пропишани со ова решение. 

За запишувањето на здравствената установа во 
Списокот на здравствените установи Дирекцијата 
за цивилна воздушна пловидба ги известува заинте-
ресираните органи и организации. 

4. Ако здравствената установа запишана во 
Списокот на здравствените установи престане да 
врши лекарски прегледи за утврдување на телесна-
та и душевната способност на лицата за вршење 
работи на воздухоплов, или ако повеќе не постојат 
условите под кои е запишана во Списокот 
на здравствените установи е должна во рок од осум 
дена од денот на настапувањето на тие околности 
да ја извести Дирекцијата за цивилна воздушна 
пловидба заради бришење од Списокот на здрав-
ствените установи. 

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

Бр. 1581/65-8 
22 март 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врста, 
Милн јан Неоричиќ. е. р« 
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174. 

Врз основа иа членот 3 точка 3 од Уредбата за 
организацијата и работата ва Сојузниот завод за 
статистика („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/57 и 
12/60), во врска со точката 4 од Решението за пла-
нот на статистичките истражувања за 1965 година 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 9/65), директорот иа 
Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОБЕН ПОПИС НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ВО 1966 ГОДИНА 

1. Од 15 април до 30 јули 1966 година ќе се 
изврши пробен попис на индивидуалните земјодел-
ски стопанства во избраните катастарски општини 
на териториите на општините: Градачац, Бар. Дару-
вар, Ресен. Ново Место, Прокупље. Ириг и Дечани 
(во понатамошниот текст: пробен попис). 

2. Пробниот попис ќе се изврши заради истра-
жување на можностите за подобрување на методата, 
содржината и квалитетот на податоците од пописот 
на земјоделството, чие спроведување се планира за 
1969 година. 

3. Со пробниот попис ќе се изврши: попишување 
на домаќинствата, пребројување на овошните стебла 
и пењушки на винова лоза во овоштарниците и 
лозјата на стопанствата на подрачјето на избраните 
катастарски општини, како и преземање на пода-
тоците за површините од катастарската евиденција 
и нивно средување. 

Bq рамките на пробниот попис ќе се изврши и 
собирање на податоците за потрошеног на работата 
на определен број стопанства за редовната анкета 
за селаиските стопанства во периодот април 1966 — 
март 1967 година. 

4. Единица на набљудување е секое домаќинство 
во катастарските општини определени за извршува-
ње на пробниот попис, 

5. Пробниот попис ќе се изврши според упат-
ствата и на обрасците што ќе ги пропише Сојузниот 
завод за статистика. 

6. Во вршењето на пробниот полис учествуваат: 
1) Сојузниот завод за статистика, републичките 

заводи за статистика, покраинските заводи за ста-
тистика, околиските заводи за статистика и статис-
тичките органи во општините; 

2) испишувани и Други лица. како непосредни 
извршители на пробниот попис. 

7. Републичките и околиските заводи за статис-
тика и статистичките органи во општините ќе обез-
бедат погребен број инструктори, попишувачм и 
други лица за извршување на пробниот попис 

8. При вршењето на пробниот попис ќе се ко-
ристат податоците од евиденциите на уредите за 
катастарот на избраните општини за сопствениците 
на земјиштата и за површините на тие земјишта. 

9. Податоците собрани со пробниот попис ќе 
служат исклучиво за статистички цели, 

10. Учесниците во вршењето на пробниот попис 
се должни да го чуваат како службена тајна сето 
она што ќе го дознаат при собирањето ма пода-
тоците. 

11. Домаќинствата опфатени со пробниот попис 
се должни во смисла на членот 21 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот завод за 
статистика да даваат точни и потполни одговори на 
сите прашања поставени во обрасците и да им овоз-
можат на овластените лица проверување на точ-
носта на дадените податоци. 

12. Негт<>сги\?но по извршениот пробен поште ќе 
се спроведе и статистичка контрола на квалитетот 
на податоците 

13. Трошоците во врска со вршењето на проб-
ниот попис и обработката на податоците добиени со 
пробниот попис паѓаат на товар на средствата ид 
С о б н и о т завод за статистика за 1966 година. 

14. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на ^објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр 2166 
21 март 1966 година 

Белград 
Заменик директор 

на Сојузниот завод за статистика, 
Ибрахим Латифич, е. р. 

175, 

Врз основа на членот 44 од Законот за Народ-
ната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", Т5р. 12/65) и чл 6 до 8 и 15 од Законот за 
мерките на крадитната политика во 1966 година 
(„Службен лист на СФРЈ" бр* 57/65), во согласност 
со сојузниот секретом ча финансии и со сојузниот 
секретар за образование и култура, гувернерот на 
Народната банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ВО 1966 

ГОДИНА 

1. Деловните банки (во понатамошниот текст! 
банките) можат во 1956 година да даваат^ кратко-
рочни кредити за производство и промет на фил-
мови. за приготвување и за залихи на определени 
изданија на книги и други публикации и за про-
дажба на книги н ^ к р е д и т на библиотеки, под ус-
ловите предвидени со Законот за мерките на кре-
дитната политика во 1966 година и со оваа одлука. 

2. Краткорочни кредити за производство на до-
машни филмови и за производство на филмови 
во копродукција со странски филмски производи-
тели банките можат да даваат до височината на 
трошоците на производството што барателот на 
кредитот предвидува дека ќе ги има во врска со 
производството на односниот филм. 

Како копродукција со странски филмски про-
изводители, во смисла на ставот 1 од оваа точка 
се подразбира секоја соработка во производството 
на филмови предвидени со договор помеѓу барателот 
на кредит и странскиот филмски производител. 

При давањето на кредитот од ставот 1 на оваа 
точка банките задолжително ќе бараат барателот 
на кредитот да учествува и со сопствени средства 
во трошоците на производството на филмот. 

3. Краткорочни кредити за производство на 
филмови во копродукција со странски филмски 
производители банките можат да даваат само ако 
барателот на кредит учествува со најмалку 25% во 
вкупните трошоци на производството односно во 
остварените приходи од експлоатацијата на филмот. 

4. Краткорочни кредити за промет (експлоата-
ција иа домашни филмови банките можат да 
даваат до височината на трошоците на производ-
ството на односниот филм, а кредити за промет 
(експлоатација) на филмови произведени во копро-
дукција со странски филмски производители — до 
височината на трошоците на производството, по 
одбивање на износите наплатени од странските со-
до ротирани 

Од кредитот даден за промет (експлоатација) 
ла филм банката задолжително го наплатува кре-
дитот даден за производството на тој филм. 

5. Краткорочни кредити за приготвување на 
изданија па книги и други публикации определени 
со оваа одлука банките можат да даваат до висо-
чината на вкупните трошоци што, според пресмет-
ката, барателот на кредит ќе ги има во врска со 
приготвувањето на односните изд aim ја. 

При давањето на кредит за приготвување на 
издание банките задолжително ќе бараат барателот 
на кредит да учествува и со сопствени средства 
шо трошоците на изда луѓето: 
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Како сопствени средства, во смисла на ставот 
2 од ова^ч)чка, се подразбираат и средствата до-
биени во вид на дотација или претплати за однос-
ните изданија. 

6. Краткорочни кредити за залихите на изда-
нија на книги и други публикации определени со 
оваа одлука банките можат да даваат до височи-
ната на трошоците за приготвување на односните 
издани ја* по одбивање на добиените дотации и прет-
плати за тие изданија. 

Од кредитот даден за залихите на изданија бан-
ката го,наплатува ^намирениот, дел на кредитите 
одобрени за приготвување на односното издание. 

7. Краткорочните кредити од точ. 5 и 6 на оваа 
одлука банките можат да ги даваат за приготву-
вање и за залихи на изданија на: 

1У училишни и други учебници: 
2) географски и историски карти и атласи; 
3) дел на училишна лектира; 
4) дел на убавата книжевност: 
5) дел на детска литература; 
6) ликовни репродукции; 
7) музикални; 
8) прирачници; 
9) дел на научно-популарна литература; 

10) дел на политичка Литература; 
11) дел на научна и стручна литература; 
12) речници, лексикони и енциклопедии. 
Како издание, во смисла на ставот 1 од оваа 

точка, се подразбира една или повеќе книги (нас-
кови) од ист или различни автори. 

8. Краткорочни кредити за продажба на книги 
на кредит на библиотеки банките можат да даваат 
до височината на вредноста на книгите продадени 
на кредит на библиотеки. 

Како библиотеки, во смисла на ставот 1 од оваа 
точка, се подразбираат и библиотеките во состав на 
научни и стручни институции, училишта, работнич-
ки и народни универзитети, домови на култура и 
други образовни установи. 

9. Краткорочните кредити за "производство и 
промет на филмови, за приготвување и за залихи 
на определени изданија на книги и други публика-
ции и за продажба на книги на кредит на библио-
теки, одобрени до денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука, ќе се користат и ќе се враќаат на на-
чинот предвиден со договорот за кредит. 

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ1'. 

О. бр. 18 
22 март 1966 година 

Белград 
Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
др Никола Мил.аниќ, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А " 
Врз основа на членот 34 од Законот за соју-

зната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65 и 
И/бб). Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

Се разрешува од должноста советник на соју-
зниот секретар за земј од ел ство и шумарство Мирко 
Сучевиќ. поради одење на дТ>уга должност. 

Е. бр. 41 
23 март 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува претседателот 
на Сојузниот извршен совет 
потпретседател на Советот, 

Борис Крајгер, е. р. 

Врз основа на членот 33 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр 7/65 и Ш66). 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

Се разрешува од должноста помошник .секретар 
во Сојузниот секретаријат за здравство и социјална 
политика Бранка Савиќ, поради одење во пензија. 

Б бр. 42 
23 март 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува претседателот 
на Сојузниот извршен совет 
потпретседател на Советот, 

Борне Крајгер, ^ р 

Врз основа на членот 48 од Законот за /Органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 19/65). Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУ-

ЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се 
назначува Мато Радуловић досегашен потпретсе-
дател на Сојузната комисија за верски прашања. 

Б. бр. 40 
23 март 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува претседателот 
на Сојузниот извршен совет 
потпретседател на Советот. 

Борис Крајгер. е. р, 

Врз основа на членот 34 од Законот за соју-
зната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65 и 
11/66), Сојузниот извршен совет донесува 

Ч 

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

СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

За советник на сојузниот секретар за здравство 
и социјална политика се назначува Божидар Попо-
виќ, раководител на групата за станбено-комунални 
работи во Сојузниот секретаријат за здравство и 
социјална политика. 

Б. бр. 43 
23 март 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува претседателот 
на Сојузниот извршен совет 
потпретседател на Советот, 

Борис Крајгер, е р. 

Број 13 — Страни 265 
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Врз основа на членот 7 од Уредбата за органи-
зацијата и работата на Сојузниот завод за цени 
(„Службен лист иа СФРЈ", бр. 7/66), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИ-

РЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

За советник генерален директор на Сојузниот 
завод за цени се назначува Георги Кусигерски, до-
сегашен советник на сојузниот секретар за земјо-
делство и шумарство. 

В. бр. 44 
23 март 1966 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Го заменува претседателот 
на Сојузниот извршен совет 
потпретседател на Советот, 

Борис Крајгер, е. р. 

Врз основа на членот 7 од Уредбата 3.ai органи-
зацијата и работата на Сојузниот завод ва цепи 
(„Службен лист »а СФРЈ", бр. 7/Ѕ6). Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

За директорот во Сојузниот завод за цени се на-
значува Александер Шкрабар, досегашен директор 
аа Заводот за цени на Социј а листичка Република 
Словенија. 

В. бр. 45 
28 март 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува претседателот 
на Сојузниот извршен совет 
потпретседател на Советот, 

Борис Крајгер, е. р. 

Врз основа на членот 25 став 3 од Законот за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65), Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ЕКОНОМСКИОТ СОВЕТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВР-

ШЕН СОВЕТ 
1. Во Економскиот совет на Сојузниот извршен 

совет се именуваат: 

за претседател: 
1) др Зоран Пј аниќ, редовен професор на Еко-

номскиот факултет во Белград; 

за членови: 
2) Роман Ал брехт, пратеник на Сојузниот собор 

на Сојузната скупштина; 
3) Петар Арамбашић директор на „Галеника" 

во Белград; 
4) Александар Бајт, вонреден професор на Прав-

ниот факултет на Универзитетот во Љубљана; 
5) Иван Барбалиќ, директор на Заедницата на 

лучките претпријатија. Риека; 
6) др Мара Вештер, вонреден професор на Еко-

номскиот факултет на Универзитетот во Љубљана; 

7) Душан Бјелогрлић директор на Републички-
от завод за општествено планиран»е на<*#Р Србија; 

8) др Ксенте Богоев, ректор на Универзитетот и 
редовен професор на Економскиот факултет во 
Скопје; 

9) Петар Данковиќ, помошник директор ка Ор-
ган ско-хемиската индустрија во Загреб; 

10) др Франц Черне, воѕфеден професор на Еко-
номскиот факултет на Универзитетот во Љубљана; 

11) Бранислав Чолановић претседател на Управ-
ниот одбор на Стопанската банка на СР Србија; 

12) др Савка Дабчевиќ-Кучар, секретар на ЦК 
СКХ и вонреден професор на Економскиот факул-
тет во Загреб; 

13) др Славко Добрениќ, директор на Заводот за 
економика на Дирекцијата ИПК, Осиек; 

14) ишк. Милосав Друловић директор на Прет-
пријатието „14 октобар" во Крушевац; 

15) Божидар Глушчевиќ, декан на Економскиот 
факултет во Титоград; 

16) Драго Горупиќ, заменик директор на Еко-
номскиот институт во Загреб; 

17) др Хасан Хаџиомеровиќ, вонреден професор 
на ЕКОНОМСКИОТ факултет во Сараево и директор 
на Економскиот институт на СР Босне и Херцего-
вина; 

18) др Миладин Ко(раќ, редовен професор на 
Економскиот факултет во Белград; 

19) др Рикард Ланг, директор на Економскиот 
институт на СР Хрватска и редовен професор на 
Правниот факултет во Загреб; 

20) др Иван Максимовиќ, вонреден професор на 
Правниот факултет во Белград; 

21) Круне Михајлов, доцент на Правниот фа-
култет во Скопје; 

22) др Предраг Михајловић научен соработник 
на Институтот за надворешна трговија; 

23) др Никола Миљанић, гувернер на Народната 
банка на Југославија; 

24) Михајло Нетков, заменик генерален дирек-
тор на Памучната индустрија „Македонка" во Штип; 

25) Антон Полајнер, секретар на Централниот 
совет на Сојузот на синдикатите на Југославија; 

26) Светолик Поповиќ, директор на Институтот 
за економика на земјоделството на СР Србија; 

27) Воислав Ракиќ, советник во Сојузниот из-
вршен совет; 

28) Рино Симонети, директор на Фабриката 
„Пеко". Тржиќ; 

29) др Јаков Сиротковиќ, редовен професор на 
ЕКОНОМСКИОТ факултет во Загреб; 

30) др Владимир Стипетић претседател на Еко-
номскиот совет на Извршниот совет на СР Хрват-
ска и вонреден професор на Економскиот факултет 
во Загреб; 

31) др Радмила Стојановиќ, редовен професор 
на ЕКОНОМСКИОТ факултет во Белград; 

32) др Јован Стојановски, вонреден професор на 
Економскиот факултет во Скопје; 

33) Кемал Тарабар, економски советник на Же-
лезарата Зеница; 

34) Тоша Тишма, ректор на Универзитетот во 
Нови Сад; 

35) Изет Зубовиќ, директор на Стопанската бан-
ка на СР Босна и Херцеговина. 

2. Досегашните членови на Економскиот совет 
на Сојузниот извршен совет што не се именувани 
со ова решение се разрешуваат од функцијата член 
на Економскиот совет на Сојузниот извршен совет. 

Б. бр. 39 
23 март 19Ф6 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува претседателот 
на Сојузниот извршен совет 
потпретседател на Советот, 

Борис Крајгер, е. р. 

Страна ^66 — Број 13 Среда, 30 март 196$ 
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ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Бо-
ш е и Херцегових" во бројот 27 од 30 јуни 1965 го-
дина објавува: 

Закон за највисоката граница на стопата на ос-
новниот придонес за здравствено осигурување; 

Закон за републичките судски такси; 
Одлука за измена на Одлуката за учеството на 

СРБиХ во кредитирањето на модернизацијата на 
железничката пруга Сараево-Врпоље; 

Одлука за задолжување на СРБиХ кај Стопан-
ската банка на СРБиХ; 

Одлука за изборот на претседател и потпретсе-
датели и членови на Извршниот совет на Собрани-
ето на СРБиХ; 

Одлука за изборот на судија на Уставниот суд 
ва БиХ; 

Одлука за именување членови на Советот за 
народна одбрана; 

Одлука 'за давање согласност на Одлуката за 
отопите на додатниот придонес за инвалидско оси-
гурување; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
стопат® на основниот придонес за инвалидско и 
пензиско осигурување; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
стопата на придонесоа за додаток на деца; 

Упатство за измени ва Упатството за легити-
мацијата на земјоделски инспектори; 

Одлука за мерилата и начинот за определување 
парични износи на кои осигурениците занаетчии се 
осигуруваат и кои служат како основ за плаќање 
придонесот од здравственото осигурување и за 
определување парични надоместоци; 

Одлука за стопите на додатниот придонес за 
инвалидско осигурување; 

Одлука за стопата на придонесот за додатокот на 
деца; 

Одлука за стопата на основниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување; 

Одлука за процентите за издвојување на сред-
ствата за сигурносна и валоризациона резерва на 
Фондот на инвалидското и пензиското осигурување 
во 1965 година; 

Одлука за измена на Одлуката за процентите за 
издвојување на средства за сигурносна и валори-
зациона резерва на Фондот на инвалидското и пен-
зиското осигурување во 1965 година; 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за основните стопи на придонесот во 1965 година за 
инвалидско и пензиско осигурување, на додатокот 
на деца и за зажалување на работници — југосло-
венски државјани кои врз основа на меѓународен 
договор или по одобрение од надлежниот орган ста-
пиле во странство во работен однос во земја со ќоја 
СФРЈ не склучила договор за социјално осигуру-
вање, а се осигурени според југословенските про-
писи за социјалното осигурување; 

Финансиски план на приходите и расходите на 
Фондот на инвалидското и пензиското осигурување 
за 1965 година; 

Финансиски план на приходите и расходите на 
Фондот на додатокот на деца за 1965 година. 

Во бројот 28 од 19 јули 1965 година објавува: 
Одлука за престанок на работата на Заедницата 

на претпијатија за промет и преработка на жито 
на НРБиХ; 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за условите за положбата на старешините од оддел-
ни категории ветеринарни установи, како и за гра-
ниците на нивните положајни плати; 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за посебнрЛт додаток според ефектот на работата 
на службениците запослени во ветеринарни уста-
нови; 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за надоместокот за прекувремена работа и ноќно 
дежурство на службениците од ветеринарна струка 
запослени во ветеринарните установи; 

Одлука за^ престанок на важењето на Наред-
бата за сузбивање на дудовецот: 

Наредба за престанок на важењето на Наред-
бата за училишните празници за основни училишта, 
средните и стручните училишта во НРБиХ; 

Наредба за престанок на важењето на Наред-
бата за почетокот и завешетокот на наставата и 
училишните ваканции; 

Наредба за Главниот оперативен пла« за од-
брана од поплави за 1965 година; 

Наредба за измени на Наредб^а за вршење 
хајки на волци; 

Наредба за измени и дополненија на Наредбата 
за начинот на утврдување на надоместокот на ште-
тата нанесена на шуми (отштетен ценовник); 

Наредба за определување установа која ќе дава 
мислење за постоење услови за производство на 
овошен и лозов посадочен материјал и ќе врши 
надзор над тоа производство; 

Наредба за стручната спрема на персоналот за 
производство на овошен и лозов посадочен мате-
ријал: 

Наредба за определување работите на контрола 
и регулирање сообраќајот на патишта што можат 
да ги вршат службеници од сите единици на ми-
лицијата; 

Правилник за престанок на важењето на Пра-
вилникот за школување во училиштата за задол-
жително општо образование, средните и стручните 
училишта; 

Правилник за престанок на важењето на Пра-
вилникот за пополнување на местата на наставниот 
и воспитниот персонал; 

Правилник за квалитетот и другите својства 
на овошниот и лозовиот посадочен материјал; 

Правилник за обрасците и начинот за водење 
на книги за растенија, фенолошко-помолорнки од-
носно ампелографски забележувања и прегледи на 
квалитетот на посадочниот материјал; 

Правилник за изборот, заштитата и користе-
њето на матичните овошни стебла и пенушки; 

Правилник за измени на Правилникот за чува-
ње на рибјиот фонд; 

Упатство за престанок на важењето на Упат-
ството за споредување на решението за рамковнитв 
трошоци на испитните комисии за полагање испити 
на вонредни ученици во стручните училишта, до-
полнителни испити во стручните училишта и за-
вршен испит во техничките и други стручни учи-
лишта за стопанство и јавни служби; 

Упатство за укинување на Упатството за во-
дење евиденција за сената и користењето на цр-
ниот граб; 
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Упатство за измени на Упатството за водење 
катастар на ловишта; 

Упатство за измени и дополненија на Упат-
ството за заштита на шумите и шумските дрвја од 
растителни болести и штетници; 

Упатство за измени и дополненија на Упатство-
то за шумскиот ред; 

Решение за престанок на важењето на Реше-
нието за рамковните трошоци на испитните коми-
сии за полагање испити на вонредни ученици во 
стручни училишта; 

Решение за- престанок на важењето на Реше-
нието за рамковните трошоци на испитните коми-
сии за полагање завршен испит во училишта за 
квалификувани работници; 

Извештај за резултатите од повторните избори 
за пратеник на Социјално-здравствениот собор во 
Изборната единица Соколац; 
Исправка на Законот за начинот и условите за о-
сновање, укинување и работа на установите за 
стручно образование. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во бројот 24 од 9 јули 1965 година 
објавува: 

Решение за распишување дополнителни избори 
за пратеник на Републичкиот собор на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија; 

Одлука за висината на средствата што во 1965 
година ќе се издвојуваат за сигурносна резерва и 
валоризациона резерва на фондовите на инвалид-
ското осигурување и пензиското осигурување; 

Извештај на Републичката изборна комисија 
за резултатот од дополнителните избори за пратет 
ник на Собранието на СРМ; 

Објава на Републичката изборна комисија за 
резултатот на изборот за пратеник во Републич-
киот собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Во бројот 25 од 16 јули 1965 година објавува: 
Деловник на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија; 
Деловник на Републичкиот собор на Собрание-

то на Социјалистичка Република Македонија; 
Деловник на Стопанскиот собор на Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија; 
Деловник на Просветно-културниот собор на 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија; 

Деловник на Социјално-здравствениот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија; 

Деловник на Организзционо-политичкиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" Службени лист Социјалистич-
ке Републике Хрватске во бпојот 33 од 31 јули 1965 
година објавуваат: 

Закон за воведување додатен данок на промет 
на стоки на мало: 

Закон за дополнителните средства на заедни-
чките резерви на стопанските организации; 

Закон за привремената распределба на сред-
ствата од придонесот од личниот доход од работен 
однос и од учеството во сојузниот данок на промет; 

Закон за определување на височината на па-
ричната помош на членовите^на семејството чии 
хранители се на задолжителна'воена служба; 

Закон за дополнение на Законот за финанси-
рање на општествено-политичките заедници; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
определување на стопата на основниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување и стопата на 
придонесот за додатокот на деца; 

Одлука за пренесување на средствата 5% на 
дополнителното издвојување од приходите на оп-
штствено-политичките заедници во корист на нив-
ниот буџет; 

Одлука за покачување на паричната помош на 
жртвите на фашистичкиот терор; 

Одлука за определување на стопата на основ-
ниот придонес за инвалидско и пензиско осигуру-
вање и стопата на придонесот за додатокот на 
деца; 

Одлука за зголемување на пензиите во 1965 
година; 

Одлука за определување на процентот за из-
двојување на приходите од средствата остварени 
со придонеси за сигурносната и валоризационата 
резерва на фондот на инвалидското и пензиското 
осигурување за 1965 година. 

С О Д Р Ж И Ц А: 
Страна 

166. Одлука за измена на Програмата за упо-
треба на средствата предвидени во сојуз-
ниот буџет за 1965 година за геолошко-
-РУДарски истражни работи — — — 261 

167. Одлука за измена на Одлуката за гаран-
тираните цени на компирот, кромидот и 
гравот за 1966 година — — — — — 261 

168. Одлука за измена на Одлуката за мини-
малните откупни цени на определено 
овошје и зеленчук произведени во 1966 
година — — — — — — — — — 261 

169 Одлука за утврдување на царинската ос-
новица според степенот на истрошеноста 
на стоките — — — — — — — — 261 

170 Правилник за дополнение на Правилни-
кот за Техничките прописи за преработка 
на амониумнитрат, за ракување и сме-
стување на амониумнитрат и негови 
смесови — — — — — — — — — 262 

171. Наредба за дополненија на Наредбата за 
попишување на стоките и за пресмету-
вање на разликата во цените во тргов-
ските, производителските и други органи-
зации — — — — — — — — — 262 

172. Наредба за поблиските услови и за по-
стапката за остварување на премијата за 
кравјо млеко во 1966 година — — — 262 

173. Решение за определување на здравстве-
ните установи што со лекарски прегледи 
ја утврдуваат телесната и душевната 
способност на лицата за вршење работи 
на воздухоплов — — — — — — — 263 

174. Решение за пробен попис на индивидуал-
ните" земјоделски стопанства во 1966 го-
дина — — — — — — — — — 264 

175. Одлука за поблиските услови за давање 
определени краткорочни кредити во 1966 
година — — — — — — — — — 264 
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