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БЕЛГРАД 

БРОЈ 26 ГОД. XXII 

271. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ 
НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 

РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА 

Се прогласува Законот за измена на Законот 
за Фондот на Федерацијата за кредитирање на 
стопанскиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и краишта, што го усвои Сојуз-
ната скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 17 јуни Ј966 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 17 јуни 1966 година. 

П. Р. бр. 425 
18 јуни 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТО-
ПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА 

Член 1 
Во Законот за Фондот на федерацијата за кре-

дитирање на стопанскиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и краишта („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 8/65) членот 20 се брише. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

272. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕД-
СТВАТА СО КОИ ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА 
УЧЕСТВУВА ВО ОБНОВАТА И ИЗГРАДБАТА 

НА СКОПЈЕ 
Се прогласува Законот за измена на Законот 

за вкупниот износ на средствата со кои општестве-

ната заедница учествува во обновата и изградбата 
на Скопје, што го усвои Сојузната скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 17 јуни 1966 годи-
на и на седницата на Стопанскиот собор од 17 
јуни 1966 година. 

П. Р. бр. 423 
18 ју нр! 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ИЗ-
НОС НА СРЕДСТВАТА СО КОИ ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА УЧЕСТВУВА ВО ОБНОВАТА 

И ИЗГРАДБАТА НА СКОПЈЕ 

Член I 
Во Законот за вкупниот износ на средствата 

со кои општествената заедница учествува во обно-
вата и изградбата на Скопје („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/64) во членот 9 ставот 2 се брише. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

273. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРО-
ЕНЕРГЕТСКИТЕ ОБЈЕКТИ ОД 1966 ДО 1970 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за обезбедување допол-
нителни средства за финансирање на изградбата на 
електроенергетските објекти од 1966 до 1970 година, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 17 јуни 1966 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 17 јуни 1966 година. 

П. Р. бр. 42'8 
18 јуни 1966 година 

Белград 
Претседател, 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. № 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р 
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З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕК-
ТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ ОБЈЕКТИ ОД 1966 ДО 1970 

ГОДИНА 
Член 1 

Републиките можат, во согласност со одредбите 
од овој закон, да пропишат издвојување на опреде-
лен дел од средствата за инвестициони вложувања 
БО периодот од 1966 до 1970 година (член 8 од Зако-
нот за изградбата и финансирањето па изградбата 
на електроенергетските објекти од 1966 до 1970 го-
дина — „Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65). 

Средствата што ќе се издвојат според прописите 
на републиките од ставот 1 на овој член ќе се упо-
требатчсако дополнителни средства за финансирање 
на изградбата на објектите определени во членот 1 
од Законот за изградбата и финансирањето на из-
градбата на електроенергетските објекти од 1966 до 
1970 година (во понатамошниот текст: Законот). 

Член 2 
Издвојување на дополнителните средства од 

членот 1 на овој закон републиките можат да про-
пишуваат најмногу до 2% од износот на исплатите 
за инвестициони вложувања на територијата на ре-
публиката извршени од 1966 до 1870 година. 

Процентот на издвојувањето на дополнителните 
средства го утврдува секоја република зависно од 
општиот обем на движењето на инвестиционата из-
градба и потребите од инвестициони вложувања во 
електроенергетски објекти, со тоа што тој процент 
да може да изнесува во една година најмногу до 
2% од износот на исплатите за инвестициони вло-
жувања во таа година. 

Корисниците на општествени средства ќе ги из-
двојуваат дополнителните средства од членот 1 на 
овој закон од износот на исплатите за инвестициони 
вложувања од 1 јануари 1966 година до денот што 
ќе го определи републиката, а најдоцна до 31 де-
кември 1970 година. 

Член 3 
Средствата издвоени според членот 2 од овој 

закон корисниците на општествени средства ќе ги 
уплатуваат како депозит кај банката што ќе ја о-
предели републиката. 

Член 4 
Средствата издвоени согласно со одредбите од 

овој закон што ќе преостанат по исплатите за из-
градбата на електроенергетските објекти определени 
во членот 1 став 2 на овој закон можат, согласно со 
прописите на републиките, да се употребат и за 
кредитирање на довршувањето на изградбата на е-
лектроенергетските објекти чија изградба започнала 
пред влегувањето во сила на Законот, како и за из-
градба на нови електроенергетски објекти што не 
се опфатени со програмата за изградба на електро-
енергетските објекти според членот 1 од Законот. 

Средствата од членот 1 став 1 на овој закон мо-
жат да се употребат за довршување на започнатите 
односно за изградба на новите електроенергетски 
објекти од ставот 1 на овој член само ако републи-
ките утврдат дека средствата за изградба на елек-
троенергетските објекти од членот 1 на Законот се 
обезбедени. 

Член 5 
Банките ка ј кои се депонираат средствата спо-

ред членот 3 на овој закон се должни да им ги ста-
ват тие средства на вложувачите на располагање 
во определени годишни износи почнувајќи од 1971 
година, со тоа што крајниот рок за ставање на ра -
сполагање на целиот депониран износ да не може 
Да биде подолг од 15 години, сметајќи од 1 јануари 
1971 година. 

На средствата депонирани според членот 3 на 
овој закон банките плаќаат интерес по стопа од 5°/о 
ГОДИШНО. I 

Член 6 
Издвојувањето на дополнителни средства во 

смисла на членот 2 од овој закон корисниците на 

општествени средства не го вршат кога од средства-
та наменети за инвестиции ги вршат инвестициони-
те вложувања наведени во членот 8 став 4 на За -
конот. 

Издвојувањето на дополнителни средства во 
смисла на членот 2 од овој закон корисниците на 
општествени средства не го вршат ниту кога ф и -
нансирањето на инвестициите се врши од средства 
Што потекуваат од местен самопридонес на граѓа-
ните. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

274. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ 
ОБЈЕКТИ ЗА ЖЕЛЕЗАРНИЦАТА ВО СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за финансирање на из-
градбата на енергетските објекти за железарни-
цата во Скопје, што го усвои Сојузната скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 17 јуни 1966 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 17 
јуни 1966 година. 

П. Р. бр. 429 
18 јуни 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р> 

З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ЕНЕР-
ГЕТСКИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА ЖЕЛЕЗАРНИЦАТА ВО 

СКОПЈЕ 

Член 1 
Во рамките на обемот на изградбата на објек-

тите за годишно производство од 5.400 GWh елек-
трична енергија и 12,5 милиони тони јаглен, пред-
виден со Законот за изградбата и финансирањето 
на изградбата на електроенергетските објекти од 
1966 до 1970 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/65), ќе се финансира изградбата на капацитети 
за годишно производство на електрична енергија 
од 1.260 GWh за потребите на Железарницата во 
Скопје, со потребниот капацитет за производство 
на јаглен, под условите определени со овој закон. 

Член 2 
Југословенската инвестициона банка ќе 7 учес-

твува во кредитирањето на изградбата на енергет-
ските капацитети од членот 1 на овој закон, и тоа: 

1) во кредитирањето на изградбата на термо-
електрани и објекти за производство на јаглен за 
тие термоелектраии — со 60% од договорената 
вредност, а најмногу до износот на учеството од 
278 милиони динари; 

2) во кредитирањето на изградбата на хидро-
електрани — со 80% од договорената вредност, а 
најмногу до износот на учеството од 104 милиони 
динари; 

3) во кредитирањето на изградбата на дално-
води од 220 kV и~ трансформаторски станици за 
пренос на електрична енергија од објектите од 
точ. 1 и 2 на овој став — со 80% од договорената 
вредност, а најмногу до износот на учеството од 16 
милиони динари. 
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Кредитите од ставот* 1 на овој член Југосло-
венската инвестициона банка ќе ги дава со интерес 
по стопа од годишно, и тоа: 

1) за изградба на термоелектрани — со рок за 
враќање од 20 години; 

2) за изградба на хидроелектр&ни, далноводи 
од 220 kV и трансформаторски станици — со рок 
за враќање од 35 години; 

3) за~изградба на објекти за производство на 
јаглен — со рок за враќање што ќе го утврди Ју -
гословенската инвестициона банка зависно од ре-
зервите на јагленот. 

Член 3' 
Кредитите* според овој закон Југословенската 

инвестициона банка ќе и ги даде на Железарни-
цата во Скопје или на стопанската организација 
со која Железарницата во Скопје ќе склучи дого-
вор за изградба на објектите чија изградба се 
финансира според овој закон и за испорака на 
електрична енергија на Железарницата во Скопје 
произведена во тие објекти. 

Член 4 
Југословенската инвестициона банка ќе учес-

твува во кредитирањето на изградбата на објектите 
од членот 2 на овој закон од средствата на феде-
рацијата наменети за инвестиции во стопанството 
што ќе ЌЕ бидат ставени на располагање според 
.членот 3 став 1 од Законот за изградбата и финан-
сирањето иа изградбата на електроенергетските 
објекти од 1966 до 1970 година. 

Ако средствата од ставот 1 на овој член не 
можат да обезбедат зголемено учество на федера-
цијата во финансирањето на изградбата на објек-
тите од членот' 2 на овој закон, федерацијата ќе 
обезбеди посебни дополнителни средства од сред-
ствата на федерацијата наменети за инвестиции 
во стопанството. 

Член 5 
Југословенската инвестициона банка ќе уче-

ствува во финансирањето на изградбата на објек-
тите според овој закон од почетокот на 1967 го-
дина. 

Член в 
На финансирањето и изградбата на објектите 

од членот 1 на овој закон ќе се применуваат соо-
дветните одредби од Законот за изградбата и фи-
нансирањето на изградбата на електроенергетските 
објекти од 1966 до 1970 година, доколку со овој 
закон не е определено поинаку. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

275. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ'ЗАКОН 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕС 
ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА 
ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
1966 ГОДИНА ЗА КОРИСТЕЊЕ ГОДИШЕН ОДМОР, 

Се прогласува Основниот закон за ослободување 
од плаќање придонес од личниот доход од работен 
Однос на паричните примања на работниците во 
1966 година за користење годишен одмор, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата ва Сојуз-

ниот собор од 17 јуни 1968 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 17 јуни 1966 година. 

П. Р. бр. 424 
18 јуни 1966 година 

Белград 
Претседател, 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС 
ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА 
ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
1966 ГОДИНА ЗА КОРИСТЕЊЕ ГОДИШЕН ОДМОР. 

Член 1 
На паричните примања на работниците за ко-

ристење годишен одмор за 1966 година не се плаќа 
придонес од личниот доход од работен однос. 

Член 2 
АКО работна или друга организација односно 

државен орган им исплати на работниците за 
користење годишен одмор повеќе од 1,5°/о од 
вкупно исплатените бруто лични доходи според 
завршната сметка за 1Ѕ68 година, на вишокот над 
1,5°/о ќе пресмета и уплати придонес од личниот 
доход од работен однос, и тоа по отопите по кои 
е платен тој придонес во 1966 година. 

Член 3 
Ако работните луѓе во работна или друга орга-

низација односно во државен орган одлучат сред-
ствата издвоени за користење на годишните одмори 
до височината од 1,5% од вкупно исплатените бруто 
лични доходи според завршната сметка за~ 1966 
година да се употребат за изградба на објекти за 
одмор и рекреација на работниците, од тие сред-
ства нема да се врши издвојување на посебни 
сметки во смисла на чл. 6 и 13 од Законот за насо-
чување користењето на средствата на работните 
организации и општествените фондови во 1966 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/65) ниту ќе 
се плаќа придонес според членот 2 од Законот за 
придонесите за обнова и изградба на Скопје (Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 51/64) како ниту придонесот 
според членот 3 од Законот за посебните придонеси 
на инвестициите за отстранување на штетите наста-
нати на поплавените подрачја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/65), 

Член 4 t 
Придонесот пресметан според членот 2 од овој 

закон се уплатува во корист на општествено-полрг-
тичките заедници на чии територии е седиштето на 
работната или друга организација односно на др-
жавниот орган, и тоа во рок до 30 дена од денот на 
донесувањето на завршната сметка. 

Единиците на работната организација за кои со 
статутот или со друг општ акт на работната орга-
низација е предвидено самостојно да го утврдуваат 
вкупниот приход и доходот и самостојно да распо-
лаѓаат со средствата на заедничката потрошувачка, 
придонесот од членот 2 на овој закон го пресмету-
ваат и уплатуваат во корист на општествено-поли-
тичките заедници на чии територии е седиштето на 
единицата. 

Член 5 
Во поглед на пресметувањето и уплатувањето 

на придонесот од членот 2 на овој закон согласно 
се применуваат одредбите од Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаните („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/64), доколку со овој закон не 
е определено поинаку. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот Ден од денот 

иа објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
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276. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, издавам 

У К А З 
ЗЛ ПРОГЛАСУВАЊЕ НД ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ КО-
РИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ 

ВО 1966 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополненија, на Зако-
нот за насочување користењето на средствата на 
работните организации и општествените фондови 
во 1966 година, што го усвои Сојузната скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 17 јунл 1966 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 17 
јуни 1966 година. 

П. Р. бр. 426 
18 јуни 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е« р 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУ-
ВАЊЕ КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА 
РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПШТЕСТВЕ-

НИТЕ ФОНДОВИ ВО 1966 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за насочување користењето на 

средствата на работните организации и општестве-
ните фондови во 1966 година („Службен лист 
СФРЈ", бр. 57/65), во членот 6 по ставот 2 се до-
даваат диа нови става, кои гласат: 

. „По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член изградбата на административна или управ-
на зграда уништена поради пожар, поплава или 
друга елементарна непогода не се смета како за-
почнување на изградбата на нова административ-
ната или управна зграда. 

На исплатите за изградба на зградата од ставот 
3 на овој член до износот на средствата потребни 
аа изградба на таа зграда во површината што ја 
имала уништената зграда, не се применува одредбата 
од членот 29 став 2 на Законот за стопанско-плгш-
еките мери во 1965 година." 

Член 2 
По членот 23 се додава нов член 2'3а, кој гласи: 
„^потрошените средства на посебната буџет-

ска резерва и средствата формирани по основот на 
дополнително издвојување во резервните фондови 
на општествоЈѕо-лолитичките заедници, што ќе 
преостанат по користењето според членот 23 на 
овој закон, општествено-полигичките заедници ќе 
ги пренесат во своите резервни фондови. 

Средствата пренесени според ставот 1 од овој 
член општествено-политичките заедници можат да 
ги користат од 1 јануари 1967 година." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

не^ на објавувањето во ..Службен лист на СФРЈ". 

277. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 

И КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

па Законот за банките и кредитните работи, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 17 јуни 1966 година и вна седницата 
на Стопанскиот собор од 17 јуни 1966 година. 

П. Р. бр. 427 
18 јуни 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ З А . 

БАНКИТЕ И КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ 
Член 1 

Во Законот за банките и кредитните работи 
(„Службен лист на СФРЈ4', бр. 12/65, 29/65 и 4/66) 
во членот 89 став 2 по зборот: „дејност" се дода-
ваат запирка и зборовите: „како и за изградба на 
станови односно за купување станови од произво-
дители на станови". 

Член 2 
Во членот 92 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Од средствата од кои се даваат инвестициони 

кредити можат да им се даваат кредити на оп-
штествено- п о л и т и ч к и заедници, на самоуправни 
организации и на фондови за покривање на недо-
стасувачките средства во случај на нерамномерно 
притекување на приходите/' 

Член 3 
Во членот 98 став 1 зборовите: „и на општес-

твено-политички заедници" се бришат. 
Ставот 3 ее брише. 
Досегашниот став 4 станува став 3 

Член 4 
Членот 105 се бријше. 

Член 5 
По членот 165 се додава нов член 165а, кој 

гласи: 
„Работните и други организации, државните 

органи и здруженијата на граѓани можат од сред-
ствата на фондот за заедничка потрошувачка или 
од други соодветни средства да им даваат на своите 
работници кредити за купување станови од про-
изводители на станови, за изградба нови или за 
довршување и доградба на постојни станбени згра-
ди и станови, како и за полагање учество за доби-
вање од банка кредити за станбена изградба/' 

Член 6 
По членот 183 се додава нов член 183а. кој 

гласи: 
„По исклучок од одредбите на членот 98 на 

овој закон, банките можат во 1966 година да им 
дуваат краткорочни кредити на општествено-поли-
тички заедници, на установи на општествени служ-
би, на самоуправни организации и на фондови, во 
случај на нерамномерно притекување на приходи, 
а на начинот и под условите што според важечките 
прописи ги определува Народната банка на Југо-
славија, 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е р. 
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Народната банка на Југославија ги определува 
роковите до кои можат да се даваат кредитите од 
ставот I на овој член, со тоа што рокот за враќање 
на тие кредити да не може да биде подолг од 31 
декември 1966 година. 

Краткорочни кредити можат да и се даваат на 
федерацијата и во 1967 година, во случај на не-
рамномерно притекување на приходите." 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'1. 

278. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка .Федеративна Република Југославија, а во 
врска со членот 37 став 2 од Законот за Фондот на 
федерацијата за кредитирање^на стопанскиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
краишта. Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 17 јуни 1966 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 17 јуни 1966 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ 
НА ФЕДЕРАЦИЈА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТО-
ПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-^ 

НО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА 

Се потврдува Статутот на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на стопанскиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и кра-
ишта, што го . усвоија Управниот одбор на Фондот 
нч Федерацијата за кредитирање на стопанскиот ра-
звој на стопанска недоволно развиените републики 
и краишта, на седницата од 31 март 1966 година и 
работната заедница на Фондот на седницата од ^ 
5 април 1966 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 587 
18 јуни 1966 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 

Осман Карабеговиќ, е. р. Мијалко Тодоровић е. р. 

279. 

Врз основа на членот 178 став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а-во врска со членот 9 став 1 од Законот за На-
градата на Антифашистичкиот совет на народното 
ослободување на Југославија, Сојузната скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 17 јуни 1966 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
РАБОТАТА НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДА НА 
АИТИФАШИСТИЧКМОТ СОВЕТ НА НАРОДНОТО 

ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се потврдува Правилникот за работата на Од-
борот за Награда на Антифашистичкиот совет на 
народното ослободување на Југославија, што го 
донесе Одборот за Награда на Антифашистичкиот 

совет на народното ослободување на Југославија, на 
седницата од 4 март 1966 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 585 
18 јуни 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровић е. р. 

280. 

Врз основа на членот 178 став 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од ,17 јуни 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ И НАГРАДАТА НА СУ-
ДИИТЕ ПОРОТНИЦИ НА ВРХОВНИОТ СТОПАН-

СКИ СУД 

1. Надоместоците на судиите-поротници на Вр-
ховниот стопански суд за вршење на судиската 
должност опфаќаат надоместок на трошоците и 
надоместок за изгубена заработка. 

Надоместок на трошоците, кој се состои од 
надоместок на патните трошоци и на трошоците за 
исхрана и ноќевалиште, му припаѓа само на суди-
ја-поротник кој има живеалиште надвор од седи-
штето на Врховниот стопански суд. Во поглед на 
поблиските услови за признавање на надоместокот 
на трошоците и за определување височината на 
овој надоместок, се применуваат соодветните про-
писи за надоместоците на патните трошоци и тро-
шоците за исхрана и ноќевалиште за службени 
патувања на судии на Врховниот стопански суд. 

Надоместокот за изгубена заработка им се о-
пределува на судиите-поротници на Врховниот 
стопански суд според општите прописи за надо-
местокот на личниот доход на работниците што 
отсуствува ле од работа поради вршење јавни 
функции. 

2. Наградата на судиите-поротници на Врхов-
ниот стопански суд за вршење на судиската дол-
жност им се определува според времето поминато 
на работа во судот, со тоа што оваа награда се 
зголемува во определен процент ако судијата-по-
ротник е лице во работен однос, а судиската дол-
жност ја врши вон своето редовно работно време. 

Износот на наградата, како и процентот на 
зголемената награда, ги утврдува Административ-
ната комисија на Сојузниот собор на Сојузната 
скупштина. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 578 
18 јуни 1986 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина. 
Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровић, е. р. 
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281. 
Врз основа на членот 8 став 3 од Законот за 

преминување на државната граница и за движењето 
во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65), БО согласност со сојузниот секретар за соо-
браќај и врски, сојузниот секретар-за внатрешни 
работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОДРАЧЈАТА И ОБЈЕКТИТЕ ШТО ГИ ОПФА-
ЌААТ ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРО-
ДЕН СООБРАКАЈ И ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА 

ПОГРАНИЧЕН СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат подрачјата 

на граничните премини за меѓународен сообраќај и 
на граничните премини за пограничен сообраќај и 
се утврдуваат објектите што ги опфаќаат тие гра-
нични премини. 

Член 2 
Подрачјето на граничниот премин, во смисла на 

овој правилник, го опфаќа просторот определен за 
контрола на преминувањето на државната граница. 

Објектите што ги опфаќа граничниот премин, 
во смисла на овој правилник, се згради, простории 
и уреди што ги користат органите на управата и 
работните организации што вршат работи на под-
рачјето на граничниот премин. 

Член 3 
Подрачјето на друмскиот граничен премин го 

опфаќа просторот од државната граница во дла-
бочина на територијата на Југославија на кој се 
наоѓа дел од јавен пат и просторите обележени за 
запирање и паркирање возила, како и зградите, 
просториите и уредите што ги користат органите 
на управата и работните организации што вршат 
работи на подрачјето на тој граничен премин. 

На друмските гранични премини на кои просто-
рите за паркирање возила, како и зградите, просто-
риите и уредите што ги користат органите на упра-
вата и работните оганизации што вршат работи на 
подрачјето на граничниот премин, се наоѓаат на отсто-
јание помало од 100 м од државната граница, под-
драчјето на граничниот премин го опфаќа и јав-
ниот пат во должина од 100 м од државната граница. 

Член 4 
Подрачјето на железнички граничен премин го 

опфаќа просторот на граничната железничка ста-
ница на кој се наоѓаат пероните и колосеците, и ioa 
за време на задржувањето на возовите во меѓуна-
роден сообраќај и во пограничен сообраќај. 

Објектите што ги опфаќа железничкиот грани-
чен премин се просториите и уредите на перонот на 
граничната железничка станица што ги користат 
органите на управата и работните организации што 
вршат работи на подрачјето на тој граничен премин. 

Член 5 
Подрачјето на граничен премин на воздухоплов-

но пристаниште отворено за меѓународен сообраќај 
го опфаќа просторот на кој се наоѓаат полетно-
-слетните и други патеки, пристанишната платфор-
ма и заштитните појаси, како и зградите и уредите 
пред предното ниво на пристанишната зграда кон 
платформата. 

Просториите во пристанишната зграда опреде-
лени за патници во меѓународен сообраќај се сме-
таат како објекти на граничниот-премин. 

По исклучок, на ваздухопловио пристаниште 
отворено за меѓународен сообраќај што истовремено 
се користи и за внатрешен воздушен сообраќај, мо-
ж е од утврденото подрачје на граничниот премин да 
се одвои простор наменет за внатрешен воздушен 
сообраќај, ако за тоа постојат технички можности. 

Подрачјето на граничниот премин од ставот 1, 
просториите од ставот 2 и просторот наменет за вна-
трешен воздушен соообраќај од ставот 3 на овој 
млен ги утврдуваат спогодбено сојузниот орган на 
управата надлежен за работите на безбедност на 
воздушната пловидба, надлежното повереново за 
контрола на патничкиот сообраќај преку држав-
ната граница и надлежната царинарница. 

Просторот односно делот на просторот од ставот 
1 и просториите односно деловите на просториите 
од ставот 2 на овој член нема да се сметаат како под-
рачје на граничниот предин односно како објекти 
на граничниот премин на воздухопловно пристаниш-
те отворено за меѓународен сообраќај кога заради 
потребите на внатрешниот воздушен сообраќај ќе го 
определат тоа спогодбено органите на управата од 
ставот 4 на овој член. 

Просторот на кој се наоѓаат полетно-слетните и 
други патеки, пристанишната платформа и заш-
титните појаси, зградите и уредите пред предното 
ниво на пристанишната ^ зграда кон платформата, 
како и просториите во пристанишната зграда опре-
делени за патниците, на воздухопловно пристаниш-
те што не е отворено за Меѓународен сообраќај ќе 
се сметаат како подрачје на граничниот премин од-
носно како објекти на граничниот премин за време 
на слетувањето, задржувањето и полетувањето од 
таквото пристаниште на воздухоплови во меѓуна-
родниот сообраќај. 

Член 6 
Подрачјето на граничниот премин во лука од-

носно пристаниште што е отворено за меѓународен 
сообраќај го опфаќа делот на дуката односно при-
стаништето (брег, гат, вез, сидриште) определен за 
пристанување и задржување на пловила во меѓуна-
родниот сообраќај. 

Подрачјето на граничниот премин од ставот 1 
на свој член за луката односно пристаништето го 
утврдуваат спогодбено лучката односно пристаниш-
ната капетанија, надлежното поверенство за кон-
трола на патничкиот сообраќај преку државната 
граница, надлежната царинарница и работната ор-
ганизација што ја искористува луката односно при-
стаништето. 

Ако пловило во меѓународен сообраќај пристане 
во лука односно пристаниште што не е отворено за 
меѓународен сообраќај, делот од лу ката односно од 
пристаништето каде се задржува тоа пловило се 
смета како подрачје на граничниот премин. 

Објектите што ги опфаќа граничниот премин од 
ставот 1 на овој член се зградите, просториите и 
уредите што ги користат органите на управата и ра-
ботните организации што вршат работи на подрач-
јето на тој граничен премин. 

Член 7 
Зимовниците на пловни реки се сметаат како 

подрачје на граничниот премин кога во нив се 
всидрени странски пловила, и тоа само во однос на 
тие пловила и нивната посада. 

Член 8 
Подрачјето на граничниот премин мора да биде 

видно обележено. 
Обележувањето на подрачје на граничен премин 

се врши со поставање подвижни или неподвижни 
огради односно пречки, или со поставање ознаки со 
известување за ограниченото движење. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'1. 

Бр. 28-5/1 
17 јуни 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Милан Мишковиќ, е. р. 
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282. 
Врз основа на членот 45 став 4 од Основниот 

закон за данокот на промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 29/65, 33/65 и 57/65) и членот 15 став 
2 од Законот за Тирафата на сојузниот данок на 
промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 57/65 
и 4/66), во спогодба со сојузниот секретар за инду-
стрија и трговија, сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВО-
ДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА 
АКОНТАЦИИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 
СТОКИ НА МАЛО И ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧ-

НИТЕ СТОПИ И ОСЛОБОДУВАЊА 
Член 1 

Во Правилникот за водење евиденција за про-
метот и за начинот на пресметување и плаќање на 
аконтациите на данокот на промет на стоки на мало 
и за примена на даночните стопи и ослободувања 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/66 и 19/66) во чле-
нот 25 став 1 на крајот по зборовите: „прехранбени 
производи" се додаваат зборовите: „без оглед дали 
тие се набавуваат заради преработка или за трајна 
потрошувачка", 

Член 2 
Во членот 47 по ставот 2 се додаваат два нови 

става, кои гласат: 
„Прометот што селскостопанските односно зем-

јоделските задруги и другите производителски ор-
ганизации ќе го остварат со продажба на основни 
производи на земјоделството и рибарството пре-
земени според договорот за производствена соработ-
ка (кооперација) со земјоделци во смисла на чл. 4, 
11 и 26 од Основниот закон за земјоделските задруги 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65) се смета како 
промет на производи од сопственото производство на 
тие работни организации, та надоместоците остваре-
ни со таквиот промет не влегуваат во даночната 
основица според тар. број 18 од Тарифата на со-
јузниот данок на промет. 

Работните организации од ставот 3 на овој член 
го пресметуваат и плаќаат данокот на промет на 
надоместоците според тар. број 18 од Тарифата на 
сојузниот данок на промет на разликата помеѓу на-
бавната и продажната цена што ќе ја остварат со 
продажба на сите производи, освен прехранбените 
производи од членот 25 став 1 на овој правилник 
откупени од земјоделци и други производители а 
кои производи не се предвидени во договорот за 
производствена соработка (кооперација). 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 7113/1 
17 јуни 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

283. 
Врз основа на членот 32 став 2 од Законот за 

финансирањето и материјалното и финансиското 
работење на Југословенската народна армија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 56/65), државниот секретар 
за народна одбраиа издава 

Н А Р Е Д В А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОМУНАЛНИТЕ УСЛУ-
ГИ ШТО ГИ ВРШАТ САМИ ВОЕНИТЕ ЕДИНИЦИ 

И ВОЕНИТЕ УСТАНОВИ 
1. Воените единици и воените установи самите 

ги вршат исклучиво за своите потреби следните ко-
мунални услуги: 

1) одржување чистота на воените објекти, на 
просторите на воениот терен (касарнски круг, круг 
на другите воени објекти, стрелишта, полигони, ев-
тодроми, тенкодроми, обработиво земјиште, шуми, 
пасишта, ловишта, бањи, патишта и други сообра-
ќајни површини, водни објекти, зони на санитарната 
заштита околу работните објекти) и на теренот 
привремено користен за воени потреби (пристапни 
патишта, привремено користени јавни патишта, 
кругови на железнички станици, луки и пристани-
шта — натоварен и растоварен простор, простор ко-
ристен за воени вежби, маневри логорување, бива-
кување и кантонување, изведување работа на те-
рен итн.); 

2) изнесување отпадоци (ѓубре) од воените об-
јекти и од воениот терен и од теренот привремено 
користен за воени потреби, на посебно определени 
места, како и нивно конечно однесување односно у-
ништување (спалување); 

3) празнење на објектите за собирање (клсветски 
дупки, септички дупки, таложници и др.) и пречи-
стување на течни отпад очни материи (фекалии и 
отпадочни води), како и изнесување на фекалии и 
одведување на отпадоците води до местата опре-
делени за нив; 

4) чистење оџаци, огништа, печки и други ин-
сталации што служат за погон, за затоплување и 
слично; 

5) уредување и одржување на Зелените површи-
ни на воениот терен (паркови, паркови-шуми, скве-
рови, дрвореди и слично); 

6) уредување и одржување на воени гробишта, 
надгробни споменици, и спомен-плочи, што ги из-
градиле односно поставиле воени единици и воени 
установи; 

7) одржување и користење на воената мрежа: 
за електрична енергија, водовод, канализација, га-
совод и за топловод; 

8) противпожарна заштита и заштита против е-
лементарки непогоди; 

9) спроведување дезинсекција, дезинфекција и 
дератизација, како и експлоатација на бањи орга-
низирани за потребите на припадниците на воените 
единици и воените установи; 

10) колење добиток во сопствена режија. 
2. Воените единици и воените установи самите 

ги вршат комуналните услуги од точката 1 на оваа 
наредба ако располагаат со соодветна работна сила 
и со соодветни технички средства со кои можат да 
ги задоволат пропишаните минимални хигиенски и 
технички услови и ако е тоа економски оправданб. 

Како минимални хигиенски и технички услови 
се подразбираат условите пропишани од надлеж-
ниот орган за оние видови дејствија (отстранување 
и однесување односно одведување цврсти и течни 
отпадочни материи, чистење оџаци, противпожарна 
заштита, дезинфекција, дезинсекција, дератизација 
и други хигиенски мерк^) чие вршење може непо-
средно да влијае врз личната безбедност и здравјето 
ра граѓаните и врз безбедноста на нивниот имот. 

Ако е попогодно да се организира централизи-
р а ^ вршење на дејствијата од точката I на оваа 
наредба, или ако одделни воени единици и воени 
установи не можат самите да го организираат врше-
њето на тие дејствија, командата на гарнизонот од-
носно надлежната претпоставена команда е должна 
да го организира вршењето на сите или на одделни 
дејствија од точката 1 на оваа наредба централизи-
рано за сите воени единици и воени установи во 
гарнизонот или само за некои од тие единици и 
установи. 

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

Бр. 1726 
23 јуни 1966 година 

Белград 
Државен секретар 

5а народна одбрана 
генерал на армија, 

Иван Гошњак, е. р« 
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284. 

Врз основа на членот 64 став 4 од Законот за 
девизното работење и платниот промет со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65 и 35/65), во 
согласност со сојузниот секретар за надворешна тр-
говија, сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРАВДАЊЕ 
НА РАЗЛИКИТЕ НАСТАНАТИ ВО РАБОТЕЊЕТО 

СО СТРАНСТВО 

1.*Во Наредбата за начинот и постапката за прав-
дање на разликите настанати во работењето со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/65) во точката 
2 став по зборовите: „од извозникот" се додаваат 
зборовите: „по завршување на прекршочнатата по-
стапка односно постапката за стопански престап", 
а зборовите: „Наредбата за постапување со странските 
средства за плаќање остварени со извоз на стоки и 
услуги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/58 и 30/59) 
се заменуваат со зборовите: „Наредбата за утврду-
вање на износот на девизите за плаќањата во врска 
со извозот на стоки и услуги („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/66)". ' 

Ставот 5 се менува и гласи: 
„Ако во пропишаната постапка се утврди дека 

разликата е оправдано дадена, а извозникот разли-
ката ја платил со сопствени девизни средства, На-
родната банка на Југославија ќе изврши враќање 
на платената разлика." 

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

Бр. 3/4295/4 
10 јуни 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

285. 

Врз основа на членот 165 од Основниот закон за 
финансирањето на општествено-политичките заед-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64), сојузниот 
секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Во Наредбата за уплата на приходите на 
општествено-политичките заедници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 57/65 и 24/66) во точката 23 во одред-
бата под 114 став 2 на крајот точката се заменува 
со запирка и се додаваат зборовите: „ако живе-
алиштето на сите запослени работници односно 
осигуреници (пензионери и инвалиди) се наоѓа на 
територијата на една општина;", 

Под ставот 2 се додаваат две нови сметки кои 
гласат: 

,Д14а) на сметката бр. 840-995 — Проодна сме-
тка на средствата за покривање на разликата во 
станарината. 

Ако кај исплатители на лични доходи се за-
послени работници од територија на две или по-
веќе општини односно ако комуналниот завод за 
социјално осигурување им исплатува пензии и ин-
валиднини на осигуреници чие живеалиште се 
наоѓа на територија од друга општина — вон тери-

торијата на општината на која е седиште^ на ко-
муналниот завод за социјално осигурување, тие 

исплатители се должни средствата за покривање на 
разликата во станарината да ги уплатат во корист 
на проодната сметка и врз грбот од налогот за 
уплата или во посебен прилог да извршат распо-
ред на средствата по општините на чии територии 
са наоѓаат живеалиштата на заложените работ-
ници односно на осигурениците (пензионери и ин-
валиди) во смисла на точката 4 од Наредбата за 
пресметувањето и начинот на издвојување сред-
ства за станбена изградба и за исплатувањето на 
средствата за покривање на разликата во станари-
ната („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/65 и 25/66); 

1146) на сметката бр. 840-998 — Заедничка 
сметка на средствата за покривање на разликата 
во станарината. 

Ако ка ј исплатител на лични доходи се запо-
слени работници односно ако комуналниот завод 
за социјално осигурување им исплатува пензии 

и инвалиднини на осигуреници чие живеалиште 
е на територија од општина што се наоѓа во состав на 
град, средствата за покривање на разликата во 
станарината се уплатуваат на заедничка сметка 
— ако собранието на градот, во согласност со сите 
општини во состав на градот, донесе за тоа одлука 
во смисла на точката 5 став 2 од Наредбата за 
пресметувањето и начинот на издвојување сред-
ства за станбена изградба и за исплатувањето 
на средствата за покривање на разликата во ста-
нарината.". 

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

Бр. 4-6082/1 
17 јуни 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии* 
Киро Глигоров* е. р. 

28в. 
Врз основа не членот 17 ст. 2 и 3 од Законот за 

контрол ата на квалитетот на земјоделските произ-
води наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ?Г, 
бр. 14/65), во согласност со сојузниот секретар за 
финансии, сојузниот секретар за индустрија и трго-
вија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА *ЗА ВИСОЧИНАТА 
И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТО-
КОТ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВО-

ДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 

1, Во Наредбата за височината и за начинот на 
плаќање на надоместокот за преглед на земјоделски 
производи наменети за извоз („Службен лист ма 
ФНРЈ", бр. 33/60, 30/61 и 35/62) во точката 9 став 
1 бројот: „500" се заменува со бројот: „8", а бројот: 
„150" — со бројот: „3". 

Во ставот 2 бројот: „400" се заменува со бројот: 

2. Оваа наредба влегува во ст*ла осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4*. 

Бр. 2978/2 
22 јуни 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
За индустрија и трговија, 

Хакија Поздерац, е. р. 
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287. 

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 стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МА-

ШИНСКИ НОЖЕВИ И КЛУЧЕВИ 

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

Машински ножеви. Ножеви за 
одсечување, со плочки од тврд ме-
тал за работа на автомати и револвер-
-етругови — — — — — — — JUS К.С1.061 

Машински ножеви. Ножеви за 
внатрешно всечување, со плочки од 
тврд метал — — — — — — JUS К.С1.062 

Машински ножеви. Ножеви за 
надворешен навој, со плочки од тврд 
метал — — — — — — — — JUS К.С1.063 

Машински ножеви. Ножеви за 
внатрешен навој, со плочки од тврд 
метал - — * — — — — - — JUS К.С1.064 

Двостраниотворени клучеви, ред 
D — — — — — — — — — JUS K.G5.020 

Еднострани отворени клучеви, 
ред D — — — — — — — —. JUS K.G5.021 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова 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 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1967 година 

4. Југословенските стандарди: 
Двострани отворени клучеви — JUS K.G5 020 
Еднострани отворени клучеви JUS K.G5 021 

донесени со Решението за југословенските стандарди 
за машинските клучеви, одвивачите и рачките 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 62/52) престануваат 
да важат. 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јануари 
1967 година. 

Бр. 12-4185/1 
20 јуни 1966 година 

Белград 

288. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен 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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СТАК-

ЛЕНА АМБАЛАЖА 

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

Стаклени шишиња: 
Грло I за затворање со алка-

затворачи — — — — — — — JUS В.Е6.110 

Грло II за затворање со алка-
затворачи — — — — — — — JUS В.Е6.Ш' 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3, Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1967 година. 

Бр. 08-4182/1 
20 јуни 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

289. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен 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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КВД-

ЧИЛА И ВЛЕЧАРИ 

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

Технички услови за изработка и испорака: 
Квачила за железнички возила од 

колосек 1435 мм — — — — — JUS P.F4 900 
Влечар за железнички возила од 

колосек 1435 мм JUS P.F4.901 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1967 година. 

Бр. 12-4184/1 
20 јуни 1966 година 

Белград 
Директор 

ва Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

290. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завода за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАП-

ЧАНИЦИ 

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

Цилиндрични еволвентни парови: 
Дефиниции на отстапувањата — JUS М.С1.030 
Основи на системот на толеран-

циите — — — — — — — — JUS М.С1.031 

Директор 
не Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е, Р 
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Толерантни на телото на запч-
гикот — — — — — — — — JUS М С 1.032 

Толеранции за функционална 
контрола — — — — — — — JUS М.С1.033 

Толеранции на мерата преку зап-
а т е — — — — — — — — JUS M CI.034 

Толеранции за поединечна кон-
трола — — — — — — — — JUS М.С1.035 

Толеранции на меѓусебната по-
ложба иа оските — — — — — JUS М CI 036 

Податоци на цртежите — — — JUS М.С1.039 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1967 година. 

Бр. 14-41831 
70 јуни 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

291. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди (Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр, 16 60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-

ТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

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

Природен камен. Технички усло-
ви за обложување со камени плочи JUS U F7.010 

Терацо-плочи. Технички услови 
за изработка и положување терацо-

~плочи — — — — — — — — JUS U.F3/052 
Плочи од гипс за преградни ѕи-

дови — — — — — — — — JUS U.N2.010 
2. Југословенските стандарди од- точката 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1967 година. 

Б р / 18-4181/1 
20 јуни 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

292. 
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 донесува 

Р Е И! Е II И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ПРЕРАБОТ-

КАТА НА ТУТУНОТ 
1. Во Решението за југословенскиот стандард од 

областа на преработката на тутун („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/65 и 40/65) точката 3 се менува и 
гласи: 

„Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 ок-
томври 1966 година." 

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

Бр. 07-4280 
23 јуни 1966 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

293. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

ЗА ВОЛНЕНО ВЛАКНО 

1. Во Југословенскиот стандард Волна. Волнено 
влакно — JUS F.B1.011, што е донесен со Решението 
за југословенскиот стандард за волнено влакно 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 41/63) точката 7.3 се 
менува и гласи: 

„Сваки лот домаће вуне, продат за индустријска1 

прераду, мора бити снабдевен атестом једног од ов-
лашћених института којим се потврђује да квалитет 
и рандман вуне одговарају декларисаној односно 
прописаној класи квалитета, према овом стандарду." 

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

Бр. 10-4110/1 
15 јуни 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

294. 

Врз основа на членот 29 став 1 од Законот за 
југословените стандарди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр 18/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот за-
вод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА ЈУГОСЛОВЕНСКИ 
СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Југословенскиот стандард Земање-мостри иа 
агрегати, камен и згура за потребите на градбите, 
патиштата, железниците и приготвување на бетон 
JUS В.В0001, објавен со Решението за југословен-
ските стандарди за физикални и технички мерења: 
за камен и негови методи на испитување, за бетов 
и за употреба на ложишната згура („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/57) престанува да важи. 
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2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение престанува' да важи на 1 октомври 
1966 година. 

Бр. 18-4083/1 
15 јуни 1966 годиш 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Биберовиќ, е. р. 

295. 

Врз основа на членот 31 од Законот за оп-
штественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/65, и 57/65), во врска со точката 3 од 
Одлуката за највисоките износи на надоместоците 
за услугите на Службата на' општественото книго-
водство Службен лист на СФРЈ'', бр. 57/65), Сове-
тот на работната заедница и генералниот директор 
на Службата на општественото книговодство до-
несуваат 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НА СЛУ-
ЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

1. Во Тарифата за височината на надоместоци! е 
за услугите на Службата на општественото книго-
водство („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/66) во 
точката 3 тарифниот став 1 под а) се менува и 
гласи: 
„а) по жиро-сметките на корисниците: 
— стопански 1,2%о (од илјада) врз долговниот 
организации промет на жиро-сметка та до 200 

милиони динари 1%о (од илјада) 
на долговниот промет на жпре-
сметка та над 200 милиони динари. 
По жиро-сметките на издвоените 
средства на корисникот не се на-
платува надоместок 

— други 1,2%« (од илјада) врз месечниот 
корисници долговен промет на жиро-сметка-

та. По жиро-сметките на издвое-
ните средства на корисникот не 
се наплатува надоместок. Почну-
вајќи од 1 јануари 1966 година за 
дознаките што се однесуваат <цо 
помош на постраданите од елемен-
тарни непогоди се ослободува од 
плаќање надоместок Југословен-
скиот црвен крст". 

2. Тарифниот став 14 се менува и гласи: 
„14. Продажба, 

замена и от-'* 
куп на так-
сени и дано-
чни вредно-
сници 1,5% (од сто) врз износот на про-

дадените таксени и даночни вред-
носници". 

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

О. бр. 130 
14 јуни 1966 година 

Белград 

Служба на општественото книговодство 

Претседател 
на Советот 

на работната заедница, 
Васо Руниќ, е. р. 

Генерален директор, 
Радомир Коматина, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот 
текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за 
составување на периодичната пресметка на работ-
ните организации, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/66, се потпаднала долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ПЕ-
РИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА НА РАБОТНИТЕ ОР-

ГАНИЗАЦИИ 

Во членот 15 став 2 по зборовите: „ППР-У-1" се 
додаваат изоставените зборови: „во износите заокру-
жени па динари1'. 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Еел-
град. 24 јуни 1966 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА СО КО-
ЈА СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА УКИНУВА-
ЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД НА ОКОЛИ-

ЈАТА ЛЕСКОВАЦ 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 
законитоста на Одлуката на Собраниево на околи-
јата Лесковац за укинување на инвестициониот 
фонд на околијата Лесковац бр. 2322'GS, Брз основа 
на јавната расправа одржана на 18 јуни 1913 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. Се поништува Одлуката за укииу^-њз на ин-
вестициониот фонд на околината Ле леовац, што под 
бр. 2322/66 ја донесе Собранието на оне летата Леско-
вац („Службени лист среза Лесковац", бр. 6'бб). 

2. Оваа одлука ќе се објави во , Службен лист 
на СФРЈ", и во „ Службени лист е;:-са Лесковац". 

3. Уставниот суд на Југослагпја Ја доите?е сво-
јата одлука од следните причини* 

Советот на работната заедница на Комерцијал-
ната банка во Врање му предложи на Уставниот 
суд на Југославија да ја оцени согласноста на 
Одлуката за укинување на инвестициониот фонд на 
сколијата Лесковац со одредбата од членот 176 на 
Законот за банките и кредитните работи (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65 и 4/6G) 

Предлагачот смета дека Одлуката за укинување 
на инвестициониот фонд на сколи јат а Лесковац, 
што влезе во сила на 23 март 1966 година, е неса-
гласна со наведената одредба од Законот за банките 
и кредитните работи поради тоа што Собранието на 
око ли јата Лесковац не било овластено да одлучува 
по 28 февруари 1966 година за средствата на инвес-
тициониот фонд на околната, т. е. немало право по 
тој рок веќе распоредени^ средства на инвестици-
ониот фонд врз основа на Одлуката бр. 3299 '65 да 
ги издвои од кредитниот фонд на Комуналната 
б1'нка во Врање и да ги вложи во кредитниот фонд 
на Комуналната банка во Лесковац. 

Со оглед на изнесеното Уставниот суд во оваа 
работа имајте да одлучи дали Собранието на охо-
ли јата Лесковац по рокот определен со измената 
ра членот 176 од Законот за банките и кредитните 
работи, т. е. по 28 февруари 1966 година било ов-
ластено да одлучува за изземање на средствата од 
укинатиот инвестиционен фонд. 

Уставниот суд смета дека општествено-политич-
ките заедници можеле да го користат правото што 
им е дадено со измената на одредбата од членот 176 
на Законот за банките и кредитните работи само во 
рокот што е изрично пропишан со таа одредба. 
Спрема тоа, Собранието на околната Лесковац, со-
гласно наведената законска одредба, имало можност 
до 28 февруари 1966 година да одлучи .средствата 
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од укинатиот инвестиционен фонд, што со првобит-* 
ната одлука бр. 3299/65 биле внесени во кредитните 
фондови на одделни банки, да се издвојат од кре-
дитните фондови на тие банки и како средства на 
околијата за инвестиции во стопанството да се ко-
ристат на начинот утврден во членот 19 од Законот 
за банките и кредитните работи. Со оглед дека Од-
луката за укинување на инвестициониот фонд на 
околината Лесковац уследила по истекот на тој рок 
Уставниот суд најде дека Собранието на околината 
Лесковац немало овластување за нејзино донесу-
вање. 

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија одржана на 18 јуни 1966 
година. 

У. бр. 156/66 
18 јуни 1966 година 

Белград 
Претседател, 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Социјалистичка Република 

Македонија" во бројот 40 од 24 ноември 1965 година 
објавува: 

Одлука за утврдување аконтација на придоне-
сот за пензиското и инвалидското осигурување на 
самостојните занаетчии и самостојните угостители; 

Одлука за изменување и дополнување на Одлу-
ката за височината на ревискиот додаток на Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување — Скоп 
је за преведување на пензиите и инвалиднините за 
1965 година; 

Одлука за изменување и дополнување на Та-
рифата за висината на надоместокот на комунал-
ните заводи за преведување на пензиите и инва-

члиднините во 1965 година 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

271. Закон за измена на Законот за Фондот 
на федерацијата за кредитирање на сто-
панскиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и краишта — — 457 

272. Закон за измена на Законот за вкупниот 
износ на средствата со кои општествената 
заедница учествува во обновата и изград-
бата на Скопје — — — — — — — 457 

273. Закон за обезбедување дополнителни 
средства за финансирање на изградбата 
на електроенергетските објекти од 1966 
до 1970 година — — — — — — — 458 

274. Закон за финансирање на изградбата на 
енергетските, објекти за Железарницата 

.во Скопје — — — — — — — — 458 
275.У(рсновен закон за ослободување од пла-

ќање придонес од личниот доход од рабо-
тен однос на паричните примања на ра-
ботниците во 19бб година за користење 
годишен одмор — — — — — — — 459 

Страна 
276. Закон за дополненија на Законот за на-

сочување користењето на средствата на 
работните организации и општествените 
фондови во 1966 година — — — — — 460 

277. Закон за измени и дополненија на За-
конот за банките и кредитните работи — 460 

278. Одлука за потврдување на Статутот на 
Фондот на федерацијата за кредитирање 
на стопанскиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и краишта 461 

279. Одлука за потврдување на Правилникот 
за работата на Одборот за Награда на 
Антифашистичкиот совет на народното 
ослободување на Југославија — — — 4(>1 

280. Одлука за надоместоците и наградата на 
судиите-поротници на Врховниот стопан-
ски суд — — — — — — — — — 461 

281. Правилник за подрачјата и објектите што 
ги опфаќаат граничните премини за ме-
ѓународен сообраќај и граничните пре-
мини за пограничен сообраќај — — — 462 

282. Правилник за дополненија на Правилни-
кот за водење евиденција за прометот и 
за начинот на пресметување и плаќање 
на аконтациите на данокот на промет на 
стоки на мало и за примена на даночните 
стопи и ослободувања — — — — — 463 

283. Наредба за определување на комунал-
ните услуги што ги вршат сами воените 
единици и воените установи — — — 463 

284. Наредба зај измени и дополненија на На-
редбата за начинот и постапката за прав-
дање на разликите настанати во работе-
њето со странство — — — — — — 464 

285. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за уплата на приходите на оп-
штествено-политичките заедници — — 4в4 

286. Наредба за измени на Наредбата за ви-
сочината и за начинот на плаќање на на-
доместокот за преглед на земјоделски 
производи наменети за извоз — — — 464 

287. Решение за југословенските стандарди 
за машински ножеви и клучеви — — 465 

288. Решение за југословенските стандарди 
за стаклена амбалажа — — — — — 465 

289. Решение за југословенските стандарди за 
квачила и влечари — — — — — — 465 

290. Решение за југословенските стандарди 
за запчаници — — — — — — — 465 

291. Решение за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото — — — — 466 

292. Решение за измена на Решението за ју-
гословенскиот стандард од областа на 
преработката на тутунот — — — — 46в 

293. Решение за измена на југословенскиот 
стандард за волнено влакно — — — 466 

294. Решение за ставање вон сила југословен-
ски стандард од областа на градежниш-
твото — — — — — — — — — 466 

295. Одлука за измена на Тарифата за висо-
чината на надоместоците за услугите на 
Службата на општественото книговодство 467 

Исправка на Правилникот за составување на 
периодичната пресметка на работните ор-
ганизации — — — — — — — — 467 

Одлука на Уставниот суд на Југославија, со 
која се поништува Одлуката за укинува-
ње на инвестициониот фонд на околина-
та Лесковац — — — — — — — — 467 


